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VÝHODNÉ PŮJČKY
50.000 - 3 MIL. Kč
I NEBANKOVNÍ
Příklad splátky:
500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně

telefon kanceláø: 532 193 153
mobil: 608 945 185, 721 160 799
Toto číslo vyšlo 30. července 2004 • Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

ZRCADLO

Senátní volby na Znojemsku opět na podzim
XX/Region/ V poslední dobì se
stále èastìji diskutuje o postu
senátora za okres Znojmo. Dosavadní senátor Dr. Vladimír Železný
ukonèil svùj mandát dnem 20.
èervence. V tento den byla totiž
zahájena první schùze nového
parlamentu EU na období 20042009. Podle platné legislativy
o volbách do Evropského parlamentu a s nástupem do funkce
poslance EU je nesluèitelný
soubìh s funkcí senátora Senátu
Parlamentu Èeské republiky.
XXPoslanecká kanceláø Dr.
Vladimíra Železného byla otevøena 26. èervence ve Znojmì, a to
na stávající adrese senátorské
kanceláøe na ulici Dolní Èeská 6.
Znojemský okres tak dostal první
úøad Evropské unie. V této souvislosti jsme Vladimíru Železnému
položili nìkolik otázek: Jak vnímáte kandidaturu ing. Formana na post
senátora? „Myslím, že bude patøit
k nejnadìjnìjším kandidátùm. Je
za ním vidìt velký kus práce jako
za starostou Miroslavi.“ Není
Vaše pùsobení v Europarlamentu
únikem od soudního stíhání? „Na
rozdíl od našeho Parlamentu je
imunita v Evropském parlamentu
omezena. Nièemu neuniknete a
upøímnì øeèeno, po mnoha letech

REDAKCE
NA NOVÉ ADRESE
ulice Růžová 39
(Knížecí dům, 1. patro)
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 321 099
fax: 515 321 118
zázn.: 515 321 137
mobil: 608 252 541
e-mail: noviny@zrcadlo.com
Provozní doba:
redakce • inzerce
po-pá: 930 - 1230 a 1300 - 1630

Palackého 113, 672 01 Mor. Krumlov
Telefon: 515 322 833
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ TZB, MONTÁŽE A SERVIS
VODOINSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ A PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! AKCE !!!
PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI
RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU SRPNA

UVEDENÍ SPOTŘEBIČŮ
DO PROVOZU ZDARMA
PRODEJNY:

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Miroslav
Husova 76
Tel.: 775 708 123

Moravský Krumlov
Pionýrská 539
(za čerpací st. EURO OIL)
Tel. a Fax: 515 323 937
e-mail: krumlov@whccerny.cz

Znojmo
Tyršova 1
Tel.: 515 223 995
Fax : 515 223 996
e-mail: znojmo@whccerny

DISTRIBUCE A TISK LETÁKŮ
Zasíláme letáky, reklamní tiskoviny, katalogy. Veškeré materiály, které nejsou určeny
konkrétním adresátům a je možné je vložit do domovní schránky.

foto: archiv redakce

nesmyslného vyšetøování chcete
spíše mít vìci vyøešeny, než na
pár let odloženy, aby se spustily
na novo.“ Máte v úmyslu spolu
s Ing. Janou Bobošíkovou zaèlenit
se v Europarlamentu do nìjaké
politické frakce? „Vstoupil jsem
do frakce Nezávislí demokraté
a dokonce jsem se stal jejím
místopøedsedou.“
XXUvolnilo se tak senátorské

køeslo za okres Znojmo. Proto se
na podzim letošního roku budou
konat doplòující senátorské volby.
Již nyní se v politických stranách
a hnutích spekuluje o možných
kandidátech. Jasno má zatím
pouze KSÈM. Na kandidátce této
strany by se mìl objevit souèasný
starosta mìsta Miroslavi Ing.
Augustin Forman. Jak veøejnì
prohlásil na zahájení Jarmarku

Klavírka definitivně končí
XX/Moravský Krumlov/ Díky
radikálním zmìnám v centrálním
domovském závodì Petrof, spol.
s r. o. v Hradci Králové, definitivnì
konèí výroba v poboèce Moravský Krumlov. Prezidentka Petrofu
Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová
v této souvislosti prohlásila:
„Posledních sedm zamìstnancù
bude dodìlávat mechaniku a postupnì likvidovat výrobu. Tøicátého
záøí i oni opustí závod. Nìkteré
stroje budou odvezeny do centrály
firmy, nebo se prodají. Velký otazník je nad budovou. Nejsou tu
zcela vyøešeny majetkové vztahy
a není rozhodnuto co s ní bude.“
XXLetos v mìsíci kvìtnu ještì

nebylo zcela jisté, zda poboèka
Moravský Krumlov bude dál
fungovat nebo ne. Byla tu reálná
nadìje v podobì velké zakázky
od zahranièního partnera. I pøes
zisk významné zakázky se krize
dále prohlubovala. Projevila se pøedevším v personálních zmìnách.
Koncem èervna valná hromada
Petrof odvolala dozorèí radu spoleènosti. Dùvodem zmìn v obsazení dozorèí rady je zmìna struktury vlastnických podílù a systému
vlastnického øízení a snaha dále
posílit transparentnost firmy pro
její hlavní finanèní partnery. Jak
Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová
øekla: „Místa v dozorèí radì bych

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

Reklama v poštovních schránkách je třetí nejsledovanější za televizí
a billboardy. Letákové zásilky čte okolo 70% obyvatel. To znamená, že z hlediska dostupnosti je pro menší podniky a živnostníky reklamou nejdosažitelnější.

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Kam? Kromě plošné distribuce po celém území ČR, je možnost na přání zákazníka
Annapurna s.r.o.
Za Ústavem 31
664 91 Ivančice

ráda nabídla nìkomu z rozhodujících financujících subjektù
a špièkovým odborníkùm, kteøí
by efektivnì napomohli dalšímu
rozvoji firmy.“
XXKdyž paní Ceralová-Petrofová
na jaøe letošního roku aktivnì pøevzala vedení firmy, podaøilo se jí
nìkolika zdaøilými manažerskými
kroky odvrátit celkový úpadek
spoleènosti. Výrobní závod v Moravském Krumlovì a další poboèky to ale v rámci úspor „nepøežily“.
Odcházejícím zamìstnancùm tak
zùstaly oèi pro pláè a pracovnímu
úøadu pøibyli další „èekatelé“
do již tak rozsáhlého seznamu
nezamìstnaných.
/jak/

PLASTOVÁ OKNA

Význam?

přesně vybrat oblast distribuce (okolí obchodu, provozovny, čtvrti města atd.). Statistické
údaje o počtu domácností námi používané dávají záruku účelné distribuce.

u Floriána 17. èervence: „Na své
rozhodnutí, jestli pøijmu kandidaturu na post senátora za znojemský okres, mám termín do 23.
srpna. V pøípadì, že nabídku pøijmu a byl bych v podzimních volbách zvolen senátorem, splním
svùj slib i vùèi miroslavským
volièùm a zùstanu do konce
volebního období také v úøadu
starosty mìsta Miroslavi.“ /jak/

®

SLEVY
AŽ 30 % !
čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

RI OKNA, s. r. o.

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ
ZDARMA:
• demontáž a odvoz
stávajících oken
• vytvoření návrhu
vč. cenové relace
• zaměření
stávajících otvorů
• doprava
na místo stavby
• 5 let bezplatný
záruční servis

nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany
Tel./Fax: 546 451 968
GSM: 777 300 999
777 300 880

Email: anna.purna@volny.cz, pocitej@volny.cz,

www.pocitej.cz

Telefon: 546 425 181
Zelená linka: 800 127 965
Mobil:
608 505 529
Fax:
546 425 286
E-mail: ribrno@ri-okna.cz, Web: www.ri-okna.cz

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY
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Kde v Krumlově parkovat? Krumlov má konečně kontejnery pro tříděné odpady
XX/Moravský Krumlov/ Technická a zahradní správa Moravský Krumlov dostala v prùbìhu
mìsíce èervna 120.000 korun
na poøízení kontejnerù. Byly objednány a v komponentech dovezeny
od brnìnské firmy. Dodávka deseti žlutých kontejnerù trvala asi
tøi týdny.
XXVedení mìsta se rozhodlo
separovat pro sbìrný dvùr do kontejnerù sklo, plasty, papír a železo.
Správa majetku mìsta nechala
vybudovat pro kontejnery zpevnìná stání. V souèasnosti použí-

vané plechové nádoby na sklo
zùstanou i nadále k dispozici.
XXKontejnery na plasty i sklo
budou v prùbìhu tohoto týdne
rozmístìny, v nìkterých lokalitách jsou již instalovány. Pro
vnitøní mìsto budou umístìny
ètyøi na sklo a dva na plasty ve
dvoøe za bankou GE Capital,
Kavalírka získá dva na sklo a dva
na plasty, sídlištì po tøech na sklo
i plasty. Rokytná, Polánka, Rakšice
po jednom kontejneru. U papíru
bylo rozhodnuto centralizovat
sbìr ve sbìrném dvoøe. Jak nám

sdìlil øeditel TaZS pan Kubík:
„Dùvod pro to byl praktický, na
obalový papír, noviny a karton je
kontejner malý, nebo velmi rychle
plný a drobný papír vìtšina
obèanù vyhazuje.“
XXSvoz všech surovin zaøizuje
Technická a zahradní správa.
Sklo odváží do Znojma a plasty
vozí do Køepic, kde se støíhají na
granule, které využívá cementárna.
Za kilo papíru TaZSka dostává
50 haléøù za kilo jako smìs.
Železo odebírá firma z Hrušovan
nad Jevišovkou po tøech korunách

za kilo. Domovní odpad se vozí
na skládku do Žabèic, tam se za
svoz musí naopak platit. Tuna
mìsto pøijde na 807 korun.
Celkovì je sbìr surovin mírnì
prodìleèný, ale nejsou v takové
míøe zakládány èerné skládky.
XXDùležitou informací pro obèany je, že suroviny, na které nejsou
kontejnery, mohou být zdarma
odvezeny do sbìrného dvora.
Tam mohou pøivést témìø cokoli.
Dùležité je, aby recyklované materiály byly roztøídìny. Pøippravuje se likvidace lednièek. /jak/

Partnerství měst Moravský
REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Krumlov - Przeworsk (PL) XXDle zákona o nesluèitelnosti urèitých funkcí nemùže setrvat
XX/Moravský Krumlov/ V loòském roce byla uzavøena dohoda
o spolupráci mìst Moravský
Krumlov a Przeworsk. Již nyní je
vidìt konkrétní výsledek této
aktivity. Letos poprvé se ve dnech
30. èervence až 7. srpna uskuteèní výmìnný letní tábor Partnerství.
XXCílem tìchto táborù je zajistit
dìtem odpoèinek, ale i aktivní
pohyb formou sportovních her.
Za vzornou reprezentaci mìsta
a díky kvalitní práci s mládeží
dostal jako první nabídku fotbalový oddíl mladších žákù.
XXDìti z polského Przeworska

foto: mask

XX/Moravský Krumlov/ Návštìvník, který pøijede autem do Moravského Krumlova a bude si chtít prohlédnout centrum a jeho okolí,
nebo si nakoupit, s nejvìtší pravdìpodobností nebude mít kde zaparkovat. Èlovìk neznalý se jen velmi tìžko zorientuje v hledání vhodného
parkovacího místa. Situace s parkováním na námìstí je už letitý problém,
který se stále neøeší. Parkovištì je z jedné poloviny celodennì zaplnìno
auty zamìstnancù z okolí a zcela katastrofální je doba, kdy se poøádají
trhy. To je parkovištì plné dodávek a vlekù trhovcù.
XXSituace se snad zlepší v pøíštím roce. Jak jsme zjistili na radnici,
pøedbìžnou variantou bude nainstalování stojanových parkovacích
automatù, na které snad bude z rozpoètu mìsta pro rok 2005 vyèlenìna
èástka 300 tisíc korun. Náklady na poøízení automatù se vrátí z parkovného. Nad využíváním parkovacích hodin bude bdít Mìstská policie.
XXS rozšíøením parkovacích míst na námìstí se zatím nepoèítá, snahou
ale bude odklonit celodenní parkování do vhodnìjších lokalit. Moravskokrumlovské námìstí èeká v budoucnu celková rekonstrukce. Koncepce
poèítá s novými vývìskami, autobusovými zastávkami, zelení, a hlavnì
parkováním. Parkovací hodiny budou využity i po rekonstrukci.
XXCo by se ovšem mohlo udìlat již nyní, je vylouèení parkujících
trhovcù po dobu trvání jarmarkù z prostoru námìstí. Pro mìstskou
policii by donutit obchodníky k tomu, aby na námìstí pouze složili
a naložili své zboží, nemìlo být problémem.
/mask/

Vedení úèetnictví a úèetní poradenství
vèetnì zpracování daòového pøiznání
fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

H
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XX/Oslavany/ Mìsto Oslavany v letošním roce slaví 900 let od svého
založení. Oslavy vyvrcholí 11. a 12. záøí „Oslavanskými historickými
slavnostmi“, což je víkendový maratón nejrùznìjších, pøedevším zábavních akcí. Starosta Vít Aldorf pozval na tuto, pro mìsto významnou
událost, prezidenta ÈR Václava Klause. Odpovìï z prezidentské kanceláøe pøišla zamítavá, protože ve stejném termínu bude probíhat
dlouho plánovaná 9-ti denní cesta po Asii. Jak nám sdìlil starosta
Aldorf: „Všechno špatné je pro nìco dobré, odpadnou nám tím
starosti a komplikace se zajištìním bezpeènosti.“
/jak/

VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221
tel./fax: 546 410 467

velkoobchod - maloobchod

Burešová Vlasta

I

Prezident slavit nepřijede

KOUPELNA

PORADENSTVÍ
NÁVRHY • REALIZACE

Sídlištì 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Prodej n a s plátky
• Prodej počítačových sestav
• Skládání PC podle Vašich požadavků
• Prodej komponent, kancelářských strojů a náplní do tiskáren
• Prodej digitálních fotoaparátů
• NOVĚ prodej PC her

I.S.H.W Otakar Vlèek, Radnièní 2, Miroslav

tel.: 515 334 511, 732 815 231

M sport

Sportovní
obchod

J.Vávry 2 (vedle KB), Ivanèice, tel: 731 222 369
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 323 737, 603 534 626
Dr. M. Horákové 14, 669 02 Znojmo
(vedle prodejny Jatka Borotice)

PRÁZDNINOVÁ SLEVA
DO 31. SRPNA 2004

30%

sleva

AKCE !!! Kopaèky a obuv

40%

sleva

IERACO - WECH s.r.o.
TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

OZNAMUJE ZAHÁJENÍ

VÝROBY A PRODEJE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
A BETONOVÝCH
VÝROBKŮ

Adidas, Diadora Nike, Lotto, ...

se SLEVAMI až 60% !!!
Vybrané tenisové rakety
za polovièní ceny !!!

NA
SLUNEČNÍ
BRÝLE

NA
DIOPTRICKÉ
OBRUBY

na postu senátora Dr. Vladimír Železný a v našem regionu musí být
vyhlášeny senátní volby. Rovnìž mandát poslance PS PÈR je nesluèitelný s mandátem poslance EP.
XXPro KSÈM to znamená, že do poslanecké snìmovny ÈR postoupí za Mílu Ransdorfa, Jaromíra Kohlíèka a Jiøího Maštálky, kteøí
byli jako poslanci zvoleni do EU, náhradníci. V souvislosti s tìmito
zmìnami mne oslovilo ústøední vedení naší strany, abych zvážila
možnost kandidovat za Znojmo do Senátu. Protože tato informace
byla uveøejnìna bez konzultace se mnou ve Znojemském týdnu, cítím
povinnost Vás, své volièe, pravdivì a vèas seznámit s celou situací.
XXPracuji v Poslanecké snìmovnì teprve dva roky. Mohu øíct a nijak
se za to nestydím, že zorientovat se v poslanecké práci nebylo tak
jednoduché. I když jsem pronikla do „tajù“ poslanecké èinnosti,
navázala kontakty a kus práce za mnou již je, nemám stále ještì
„èistý“ stùl. Zvláš• nyní, když je ve snìmovnì urèitá krize a mohou
nastat mimoøádné volby, nechci se ucházet o jiný post. Pøipadalo by
mi to jako útìk. Mám k Vám, moji volièi, závazek, slíbila jsem
Vám ve snìmovnì dobøe pracovat a co nejvíc pomáhat našemu
regionu. A ten slib dodržím.
XXVedení strany jsem rovnìž upozornila na fakt, že jsme již
oslovili èlovìka, kterého si nesmírnì vážím, který je velmi dobøe
seznámen s komunální politikou a prací krajského zastupitele. Je
jím starosta Miroslavi, pan Augustin Forman.
XXVìøím, že má velmi reálnou šanci být v senátorských volbách
zvolen, a udìlám vše proto, abychom mìli senátora, který, tak jak
se peèlivì staral o svoje mìsto, se bude starat o celé Znojemsko.
RNDr. Marta Bayerová

Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

MARKÉTA RABOŇOVÁ

budou trávit svùj týdenní pobyt
v letním táboøe v Biskupicích.
V rámci bohatého týdenního programu je pro nì mimo jiné
pøipravena návštìva partnerského
mìsta Moravský Krumlov, jeho
pamìtihodností a krásy okolí. To
vše za úèasti zástupcù mìsta.
XXNezbývá, než našim malým
hostùm popøát krásné dny plné
sluníèka na jihu Moravy, a dìtem
z Krumlova popøát krásný pobyt
v Polsku. O celkovém prùbìhu
oboustranného prvního výmìnného letního tábora Partnerství
vás budeme informovat. /mask/

Višňové u Znojma

Přijme řidiče MKD. Praxe nutná.
Tel.: 515 339 136, 515 339 912
Mobil: 737 259 060

Adresa provozovny:
Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459,
tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin
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Počasí může zvýšit nebezpečí požárů REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
XX/Region/ V letošním roce je
vzhledem k teplotám i srážkám
prozatím vlhèí a pomìrnì studené
poèasí. To se mùže s postupujícím létem rychle zmìnit. Staèí
nìkolik dní s vysokými teplotami
bez srážek a mùže nastat situace,
kdy vysoké teploty a minimální
srážky zpùsobí nadmìrné vysychání porostù na polích, loukách
i v lesích. Pro možnost vzplanutí
požáru je takovéto období velmi
nebezpeèné. Každý sebemenší
zdroj zapálení mùže zpùsobit velké materiální škody. Po vzniku
požáru a pøi suchu dochází k jeho
rychlému šíøení.
XXJak se tedy v tomto období
chovat zodpovìdnì? Dodržovat
bezpeènostní doporuèení a zákazy, napøíklad rozdìlávání ohnì

v blízkosti lesa a kouøení v lese.
Je i celá øada místních naøízení
a vyhlášek vydané obcemi. V pøípadì jejich nedodržení se obèané
vystavují nebezpeèí finanèního
postihu, který není mnohdy zanedbatelný. Pokutovat vás mùže
Policie ÈR, Mìstská policie,
Obecní úøad, hasièi a myslivci.
XXZemìdìlci, kteøí provádí svou
èinnost ve volné pøírodì, musí
dodržovat stejná pravidla jako
obèané a navíc ještì dùslednì dbát
na dobrý technický stav strojù
a jejich vybavení. Jde pøedevším
o sklizeò obilovin. Riziko vzniku
požáru se mùže snížit mimo jiné
i pøednostní sklizní na ohrožených
místech, napøíklad v blízkosti
železnièních tratí a veøejných
komunikací. Rozsah pøípadného

Podle skutků poznáte je

archiv redakce: ilustraèní foto
požáru a výši škody mùže do znaèné míry snížit i ostatní faktory.
Napøíklad vybavení mobilním

telefonem mùže podstatnì zkrátit
èas, který je potøebný k rychlému
pøivolání pomoci.
/jak/

Krumlovští pejskaři
dostali od města dárek
XX/Moravský Krumlov/ Mnozí
obèané v Moravském Krumlovì
si jistì všimli novì nainstalovaných èervených košù na psí
exkrementy. Celkem bylo v
lokalitách, kde je zaznamenán
èastý výskyt venèení, umístìno
pìt speciálních košù. K dispozici
jsou i igelitové sáèky na jedno
použití v zelené barvì a s potiskem motivu psa, pøipevnìné na
boku koše.
XXMajitelé psù, kterých je
v Krumlovì asi 600 registrovaných
a platících, mají dle vyhlášky po
svých miláècích uklízet. A to bez
ohledu na to, jsou-li v blízkosti
koše, nebo ne. Vedení radnice situaci pejskaøùm usnadnilo právì
tímto krokem.
XXZkušenosti s krátkodobým
provozováním jsou zatím negativní. Již za ètyøi hodiny po

foto: jak

Jan Prustomìrský
Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL
• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény
Moravský Krumlov
Bøízová 253

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Skalní masiv ohrožuje životy
/Oslavany/ Obrovský skalní masiv, který se uvolnil a hrozí sesunutím na rodinný
dùm, bude muset být odstranìn. Ohrožuje život majitelky, která sama upozornila radnici mìsta. Nebezpeèná skála se nachází na ulici Náporky v Oslavanech. Sanovat
skálu bude firma Samlík. Skála nemùže být odstøelena, proto bude nejdøíve postavena
speciální podpùrná konstrukce, a potom se ruènì odtìží. Po zlikvidování bude probíhat
monitoring dalšího pøípadného posuvu skály. Starší majitelka byla ubytována v Domì
s chránìným bydlením. V tomto závažném pøípadì se zastupitelé mìsta sešli na mimoøádném zasedání, na kterém schválili text smlouvy mezi mìstem a JM krajem.
Pøedmìtem byla dotace ve výši 100.000 korun urèená na sanaci skalního masivu. /jak/

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

Nabízíme
k pronájmu

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639
(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

provozní a kancelářské
prostory na ulici
Palackého č. 57
(vedle zámku),
Moravský Krumlov.

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7
664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

www.stavebninyplus.cz

Zveme Vás do prodejny
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namontování neznámý poberta
ukradl celou sadu sáèkù. Tìžko si
pøedstavit, jak velkou potøebu
musí mít jeho pes. Jiný vandal ve
Vrabèím hájku rozházel sáèky po
okolí. Obèané si také pletou tyto
odpadní nádoby se standardními
odpadkovými koši a plní je vším
možným, jen ne exkrementy.
XXV této souvislosti bude Mìstská
policie dùslednìji kontrolovat
využívání i zneužívání nádob.
Pøistižený viník bude na místì
pokutován. Uvažuje se také o variantì, kdy registrovaní majitelé
psù budou dostávat od mìsta
sáèky zdarma.
XXZvýšená kontrola by mìla
pøipadnout také na prostory, kde
je ze zejména hygienických dùvodù vstup se psy zakázán, jako
napøíklad dìtská høištì, nebo travnaté prostory na sídlišti.
/jak/

Bližší informace
a prohlídka objektu
na tel.: 606 724 449
nebo 606 704 379.

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz

XXJen nìkolik málo týdnù uplynulo od historicky prvních voleb do
Evropského parlamentu v ÈR. Na první pohled je to velmi krátká doba
na bilancování.
XXPøedvolební kampaò nìkterých stran však byla natolik nekorektní
a zavádìjící, že není bez zajímavosti konfrontovat nìkteré pøedvolební
výroky se skuteènou dnešní realitou. Již pøed volbami do EP jsme se
všichni mohli dozvídat, kdo nám tam toho zajistí nejvíce. Asi autoøi
tohoto hesla ještì nepøišli na to, že v normální evropské demokratické
spoleènosti mohou zpravidla nejvíce dokázat ty strany, které vyhrávají
volby. Místo toho však už dopøedu vìdìli, kdo se v Evropì nedomluví
a koho tam údajnì nechtìjí. Hlavním terèem tìchto pomluv se stala
pøedevším ODS a znojemský senátor Vladimír Železný.
XXA jaká je nyní realita? Z našeho kraje se dostal do Evropského parlamentu pouze brnìnský primátor Petr Duchoò za ODS a urèitì nedìlám chybu, když k nìmu pøipoètu i Vladimíra Železného zvoleného za
Nezávislé. Ostatní strany nemají nikoho z Jihomoravského kraje, kdo
by byl do EP zvolen.
XXNavzdory všem škarohlídùm se poslanci za ODS bez vìtších problémù úspìšnì etablovali v nejvìtším a nejvlivnìjším klubu, tj. v klubu
Evropské lidové strany a Evropských demokratù. Nejvìtšího úspìchu
však dosáhl poslanec ODS Miroslav Ouzký, který byl zvolen místopøedsedou Evropského parlamentu. Pozadu nezùstal ani náš exsenátor
V. Železný. Ten byl zvolen místopøedsedou klubu Nezávislost a demokracie, který sdružuje euroskeptické strany. Velmi významný je i jeho
post ve výboru pro regionální rozvoj. Tento výbor se podílí na rozdìlování dotací mezi územní celky.
XXJe tedy jistì velmi zajímavé porovnat si tuto realitu s tím, jak se
prezentovaly jednotlivé politické strany pøed volbami. Volièi tak mají
jedineènou pøíležitost posoudit, jak jsou tyto strany schopny využít
jejich hlasù a udìlat nìco pro své volièe. Možná, že pak budou jednou
podle toho volit i na našem okrese. V Tavikovicích, 21. èervence 2004
Libor Kosour, zastupitel Jihomoravského kraje za ODS

Miroslavská ODS
XXDne 3. èervna probìhl místní snìm Obèanské demokratické strany
(MS ODS) za úèasti èlenù ODS a zastupitelù zvolených za koalici
ODS, US-DEU a Nezávislých. V úvodu pronesl pár slov nový pøedseda
Oblastní rady ODS Znojmo ing. Petr Nezveda. Krátce nastínil svoji
pøedstavu o fungování ODS na Znojemsku, seznámil nás se zmìnami
v OR ODS Znojmo a vyjádøil podporu místní organizaci. Ing. Nezveda
kritizoval èinnost, resp. neèinnost MO ODS a zároveò se pozastavil
nad nízkou èlenskou základnou ODS v Miroslavi.
XXPoté byla na øadì diskuse se zastupiteli. Nejdøíve bylo pøipomenuto,
že ODS je v miroslavském zastupitelstvu pravicovou opozicí, a poté
se rozhoøela živá debata k jednotlivým zasedáním zastupitelstva od dob
jeho zvolení. Z úst našich zastupitelù jsme se dozvìdìli, že dominantní
síla zastupitelstva, koalice KSÈM a ÈSSD, nejeví ochotu ani snahu
spolupracovat se zastupiteli opozice. Na této skuteènosti nic nemìní
ani to, že našim zastupitelùm „je obèas dovoleno“ být èleny výbìrových komisí ménì významných výbìrových øízení. Jednoduše øeèeno:
lidové rèení „vlk se nažral a koza zùstala celá“ v praxi. Dále se diskutovalo o jednotlivých zasedáních zastupitelstva a mnohdy rozporuplných hlasováních našich zastupitelù.
XXZávìrem diskuze bylo stanovení si úkolù jak èlenùm ODS, tak
zvoleným zastupitelùm. Tyto by mìli zlepšit spolupráci MO ODS
a zastupitelù, zkvalitnit èinnost MO ODS v Miroslavi a snad i pøilákat
nové zájemce o práci a èlenství v ODS. Na úplný závìr bych chtìl
podìkovat všem „Miroslavákùm“, kteøí pøišli k volbám do EP a podpoøili kandidáty ODS. Vaši zásluhou porazila v našem mìstì ODS levicové strany KSÈM a ÈSSD. Tedy strany, jejichž politika vrací Èeskou republiku do dob, kdy jsme se dívali do Rakouska pouze pøes dráty
a o pøijetí našich dìtí na vysoké školy rozhodovalo napø. i to, zda byli
rodièe ve stranì s rudou knížkou. Ještì jednou dìkuji.
Miroslav Pokorný, pøedseda MO ODS Miroslav

MONTÁŽ A SERVIS:

POTŘEBUJETE ŘEŠIT
VAŠE BYDLENÍ?

žaluzie vertikální a horizontální
pøedokenní rolety z PVC a hliníku
silikonové tìsnìní oken a dveøí
sítì proti hmyzu do oken i dveøí
lamelové dveøe a laminátové podlahy

Příklad:
• 300.000,- Kč • nulový vklad
• bez ručitele • měsíční splátka 1.900,- Kč

Pavlík Ivo, Dukovany 221

A BYDLENÍ JE VAŠE !!!

tel.: 568 865 321, mobil: 602 719 156

Nabízíme Vám půjčku s nízkou
pevnou úrokovou sazbou s možností
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ IHNED !!!

tel.: 737 451 502, 607 148 669, 608 816 544

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení
• revize ruèního náøadí pøístrojem
SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodù
a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

ELEKTROMONTÁŽE
RL A PE T
D
R
ŠE

(po tel. dohodì: 606 354 953, 602 758 327)

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 324 222
mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

ZRCADLO - nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk

4

Město rozdávalo plakety Jezdecký klub Moravský Beseda s umělci v DPS
Krumlov opět slavil úspěchy

foto: jak

XX/Ivanèice/ Dne 22. èervence bylo v obøadní síni Mìstského úøadu
Ivanèice ocenìno pìt obèanù èestným uznáním za podíl na rozvoji
a reprezentaci mìsta. Tímto zpùsobem dìkuje mìsto tìm obèanùm,
kteøí se zásadním zpùsobem zasadili svojí prací o šíøení vìhlasu mìsta
nejen v naší republice, ale i v zahranièí. Ocenìni byli primáø MuDr.
Richard Kania, vedoucí ivanèického pìveckého sboru Hedvika
Hrbáèková, podnikatel Jozip Kulaš, trenér Jindøich Schildberger a mistr
republiky v motocrossu Miroslav Kuèírek.
XXRada mìsta vybrala pìt oborù, ve kterých byly pøedávány
upomínkové plakety. Jedná se o pøírodní vìdy a lékaøství, kultura
a užitné umìní, podnikání a technický rozvoj, trenér a cvièitel, sport.
V Ivanèicích se tato akce poøádá poprvé a je úmyslem v ní pokraèovat
i v letech dalších. Jednotlivé kandidáty v uvedených oborech mohou
navrhnout i sami obèané.
/jak/

Francouzi týden v Ivančicích
XX/Ivanèice/ V týdnu od 18. do 24. èervence probìhla pøátelská
návštìva hostù z francouzského mìsta Soyaux v Ivanèicích. Letošní
již šestý roèník v utváøení vzájemných vztahù pøedevším v oblasti školství
a rodiny byl programovì rozšíøen o seznámení s celým mikroregionem.
Pro hosty byly pøipraveny poznávací výlety na Vranovskou pøehradu,
Novomlýnské nádrže a do Kromìøíže. Francouzù pøijelo ètyøicet a byli
to pøedevším dospìlí s mládeží. Jazykovou bariéru pomáhali zdolat
pøekladatelky paní Rùžièková a Chadimová.
XXProgram partnerských návštìv organizuje výbor pro mezinárodní
spolupráci pøi radì mìsta Ivanèic. Návštìvy se konají každoroènì
a jsou výmìnné. V pøíštím roce budou ivanèiètí na oplátku ubytováni
v rodinách svých pøátel z Soyaux. Prohlubují se tak rodinné vztahy
a vzájemnì se poznává život v rùzných èástech EU.
/mask/

XX/Moravský Krumlov/ Na
zaèátku prázdnin se uskuteènily
jezdecké závody ve spøežení.
Letošní již tøicátý roèník jednospøeží vyhrál Exner z Havlíèkova Brodu. V dvojspøeží byl
první Miroslav Martinec z Èejkovic a druhý Jiøí Nesvaèil z Moravského Krumlova. Poprvé se tu
pøedstavil Jiøí Votoupal se svým
spøežením poníkù, který reprezentuje jezdecký klub z Moravského Krumlova na soutìžích
pony. Tady obsadil ètvrté místo.
XXZávody ve spøežení v Moravském Krumlovì jsou po technické
stránce považovány za jedny z nejlépe pøipravovaných. Proto se zde
poøádají pøedkola Zlaté podkovy
a nominaèní závody na Mistrovství

svìta, nebo na Alpskodunajský
pohár, kterého se Jiøí Nesvaèil
zúèastní již 23 rokem v øadì.
XXTakovéto závody jsou po
finanèní, technické a organizaèní
stránce velice nároèné. Nejvìtší
problém je zajistit ustájení koní,
kde tuto možnost nabídlo a umožnilo Agrodružstvo Rakšice.
Drezúra se jezdí každoroènì na
pískovém høišti TJ Moravský
Krumlov. Celková èástka potøebná na financování takovýchto
závodù se pohybuje kolem 150
tisíc korun. Mìsto poskytuje
dotaci 30 tisíc, èást je ze vstupného a zbytek je od sponzorù,
kteøí se podílejí vìcnými cenami.
S organizací významnì pomáhá
Mìstská policie a Hasièi. /mask/

NEHODA NENÍ NÁHODA
Teï o prázdninách, v letním období, kdy je zvýšená aktivita dìtí
pøibývá i úrazù. Více než 300.000 dìtí roènì u nás utrpí úraz.
Pøibližnì 30.000 dìtí je následkem úrazu hospitalizováno a témìø
3.000 dìtí zùstává po tìžkém úrazu trvale postiženo. Více než 300
dìtí následkem úrazu do 24 hodin umírá. Nejèastìjším místem, kde
dìti pøijdou k úrazu, je domov, silnice a škola.
Grantový program „Podaná ruka“ je vlastnì velká hra pro dìti
o tom, jak se chránit pøed úrazy. Øeší téma náhodných úrazù, jako
jsou popáleniny, opaøeniny, zlomeniny, otravy, tonutí apod. Další
èástí je program s názvem Neubližuj mi! Ten se zabývá cílenými
úrazy, které dìtem vìdomì zpùsobují dospìlí (týrání, zneužívání
a zanedbávání dìtí).
K tématu primární prevence úrazù se budou v jednotlivých
krajích Èeské republiky organizovat rùzné akce pro dìti. Vždy
jedna etapa mise „Podaná ruka“ se uskuteèní v každém regionu.
Náplní je soutìžní program pro rozvoj prevence úrazù a sportovní
aktivity. Konkrétním pøíkladem jsou cyklistické závody s použitím
ochranné pøilby. Každé akce se zúèastní i populární osobnost z øad
hercù, èi zpìvákù, která pro dìti bude zároveò i autoritou.
/jak/

Pozor !! Novì otevøená

PRODEJNA

stolaøských materiálù,
kování a výrobkù.
!!! NEJEN PRO STOLAØE !!!
V areálu OSP spol. s r.o., Okružní 394,
Moravský Krumlov (ve dvoře)

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

IZOLACE PROTI VODĚ
SPODNÍ STAVBY • PLOCHÉ STŘECHY
TERASY • BALKONY • NÁDRŽE • JÍMKY

ELEKTROINSTALACE NN - VN
SILNOPROUD • SLABOPROUD • OSVĚTLENÍ • HROMOSVODY
KABELOVÉ ROZVODY
DODÁVKY • MONTÁŽ • REVIZE • SERVIS • PORADENSTVÍ

Bazény VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov, 672 01
tel./fax.: 515 324 646, 515 324 863, mobil: 777 123 750

foto: mask
XX/Moravský Krumlov/ Dùm s peèovatelskou službou v Moravském Krumlovì navštívil dne 23. èervence manželský pár umìlcù
Vìra Galatíková a Ladislav Frej. Oba herci si pøijeli s obyvateli DPS
popovídat nejen o jejich dosavadním hereckém, ale i soukromém
životì. Pan Frej pochází z tohoto kraje a má tu své rodinné koøeny.
Paní Galatíková je z Valaška. Jejich dvì již dospìlé dìti se také, jako
rodièe, vìnují divadlu a herectví. V uvolnìné atmosféøe se oba podìlili
o své herecké zážitky z natáèení a nìco málo prozradili o svých spolupracovnících a pøátelích. Hovoøilo se také o seriálu Nemocnice na
kraji mìsta a souèasné situaci ve filmové, televizní, divadelní tvorbì i
dabingu. Po necelých dvou hodinách se oba umìlci rozlouèili a pøislíbili další návštìvu.
/mask/
Mikroregion Moravskokrumlovsko se sídlem M. Krumlov, Klášterní
námìstí 125, (administrativní zázemí: Obecní úøad Vedrovice, 671 75)
vypisuje výbìrové øízení na funkci:

„MANAŽER MIKROREGIONU“
Požadavky: Vzdìlání: vysokoškolské, støedoškolské
Znalosti oboru: znalost problematiky obcí a mikroregionu (státní správa,
samospráva, práce v agentuøe), obecný pøehled zemìdìlské, regionální
a evropské politiky, ekonomiky a øízení managementu - praxe vítána
Jazykové znalosti: znalost angliètiny, popø.nìmèiny
Další požadavky: znalost ovládání PC a základních poèítaèových programù, flexibilita a kreativita, øidièský prùkaz skupiny „B“ a pojištìný vlastní
automobil, schopnost analytického myšlení, umìní jednat s lidmi, bezúhonnost
Náležitosti pøihlášky jsou: strukturovaný životopis, výpis z rejstøíku trestù,
ovìøené kopie dokladù o nejvyšším dosaženém vzdìlání
Pøihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozdìji do: 30.srpna 2004
na adresu: Obecní úøad Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75
Kontakt: Mgr. Anna Gigimovová, pøedsedkynì mikroregionu
Vedrovice 27.7.2004,
Mgr. Anna Gigimovová, pøedsedkynì mikroregionu Moravskokrumlovsko

BELIN, s.r.o.
Radnièní 6, 671 72 Miroslav
tel./fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

AKCE PLATÍ
VE DNECH
12. - 22. 5.

JARO U NÁS S ÚSMÌVEM, LÉTO PLNÉ SMÌŠNÝCH CEN!
SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU V LETÁKU ! VYJÍMÁME:
KM Beta Elegant, červená, višňová taška základní ....................... 17,90 Kč/ks
Tondach Francouzská 14, taška základní ..................................... 15,90 Kč/ks
Polystyren fasádní, síla 5 cm .......................................................... 62,- Kč/m2
Polystyren fasádní, síla 8 cm .......................................................... 99,- Kč/m2
Lepidlo fasádní Dekkleber, 25 kg při odběru syst. .......................... 179,- Kč/ks
Plovoucí podlaha buk, tř. 31, se zámky, vysoká kvalita ................ 239,- Kč/m2
Zateplovací vata ISOVER RIO, 16 cm .......................................... 129,- Kč/m2

Po delší době nemoci znovu otevřena prodejna domácích potřeb.

KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS,

o.z.

SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP)

LETNÍ SLEVY
PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

SLEVA -10%
a navíc slosování o vìcné ceny (televizor, hi-fi, ...)
Moravský Krumlov otevøeno:
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hodin
Sobota: 8.00 - 12.00 hodin
Telefon, fax: 515 324 609

ZDARMA
NÁVRHY KOUPELEN NA POÈÍTAÈI
PORADENSTVÍ PRACOVNÍKÙ DESIGNU

nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk - ZRCADLO 5

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39
tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560

po-pá 830-1630, so 800-1100

POSTELOVÉ MATRACE
výběr z devíti druhů • s výběrem vhodné matrace Vám rádi poradíme
veškeré matrace na míru bez příplatku • ceny od 1.300 do 5.900 Kč
2.680 Kč
1.880 Kč

IVANČICE, V OLŠÍCH 1

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071

PSACÍ A PC STOLY
Počítačový stolek WORD, š110, v75, h75 cm
Provedení: olše, buk
a
cen Kč
.920
od 1

VÁLENDY
pružinové s úložným prostorem

• PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH
• OBKLADY A DLAŽBA
• PŮDNÍ VESTAVBY
A NADSTAVBY
• SÁDROKARTONOVÉ
KONSTRUKCE
• REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER

E
C
K
A

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 7.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

Kvalita už nemůže být levnější !!!
5-ti komorový profil FINSTRAL BLOK, šířka 105 mm
Řešení, které NIKDO nemá!
Dvořákova 21 - Agrodům, Znojmo
tel.: 736 688 665, 515 225 696, fax: 515 225 699

www.plastovaoknafinstral.cz
kontaktní místo Medlice 20, tel.: 515 339 345, 736 688 592

» Stavební chemie
• plastifikátory do betonu pro podlahové topení
• tekutá izolace pro balkony, terasy a sprchové kouty
• ochranné nátěry dřevěných konstrukcí

»
»
»
»

Bazénová chemie - Laguna
Sanační omítky
Šlechtěné, rýhované a zatírané omítky
Keramická dlažba již od 168 Kč/m2

Letní slevy uhlí a dřevěných briket

OFSETOVÝ TISK

je
n

35,-

KATALOG FIREM

do

Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:

ko
nc
e

Bohutice: Prodejna Jednota s.d. MK, Branišovice: Prodejna
Jednota s.d. MK, Dobelice: Řeznictví a uzenářství Hrubý, č.p. 1,
Dobřinsko: Prodejna Jednota s.d. MK, Dolní Dubňany: Smíšené
zboží Hana Nekulová, č.p. 162, Horní Kounice: Obchod se smíšeným
zbožím Luboš Hájek, Hostěradice: Smíšené zboží Josef Loveček,
č.p. 430, Ivančice: KIC, Palackého náměstí 9, Jamolice: Prodejna
Jednota s.d. MK, Jezeřany: Prodejna Jednota s.d. MK, Lesonice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Miroslav: MěKS, náměstí Svobody 13,
Moravský Krumlov: MěKS, Břízová 254; Informační centrum,
Smetanova 167; MěÚ, Klášterní nám. 125, Olbramovice: Prodejny
Jednota s.d. MK Oslavany: KIS, Dělnický dům, Široká 2, Petrovice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Rybníky: Prodejna Jednota s.d. MK,
Tulešice: Smíšené zboží Jaroslava Rozmahelová, č.p. 28, Vedrovice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Vémyslice: Smíšené zboží Fr. Ondráček,
č.p. 97; Prodejna Jednota s.d. MK, Višňové: Smíšené zboží L. Moravec

sr
pn
a

OD 1. ZÁŘÍ SBĚR INFORMACÍ
PRO KATALOG FIREM 2005
Pro registraci své firmy volejte: 608 252 541

knihtisková rotačka
rotačkové číslování
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce
Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty
TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Pavel Šašinka
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
GSM: 777 769 809

Nemusíte
chodit daleko !
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394, tel.: 515 320 718
(areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

IDLE • stoly
ROHOVÉ
LAVICE

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA • PRODEJ NA SPLÁTKY

Nejsnadnější výběr Vaší dovolené
ŘECKO LEFKADA
11.8. - 18.8.
8-denní
11.8. - 25.8.
15-denní

letecky z Prahy
bez stravy
9.990 Kč
bez stravy
11.890 Kč

ŘECKO ZAKYNTHOS
06.08. - 17.08.
11-denní
Argassi, Studia Sea Shell
Argassi, Hotel Paradise***
Argassi, Hotel Commodore***
Dítě do 12 let na přistýlce

letecky z Brna
bez stavy
11.990 Kč
snídaně
12.990 Kč
polopenze
15.990 Kč
pobyt zdarma, letenka 6.990 Kč

ŘECKO HERAKLION
07.08. - 14.08.
8-denní
Studia Athina
Apartmán Athina
Hotel Castro**
1.dítě 2-12 let na přistýlce
07.08. - 18.08.
12-denní
Studia Kalia Maria
Apartmán Athina
Hotel Lisa Mary**+
Hotel Marilena***+
1.dítě 2-12 (15) let na přistýlce
07.08. - 21.08.
15-denní
Apartmán Athina
3. dospělá osoba v apartmánu
Hotel Castro**

letecky z Prahy
bez stravy
7.990 Kč
bez stravy
7.990 Kč
polopenze
11.990 Kč
dle nabídky
4.990 Kč
letecky Pha, Ova, KV, Pardubice
bez stravy
8.990 Kč
bez stravy
8.990 Kč
polopenze
11.990 Kč
All inclusive 14.990 Kč
dle nabídky
4.990 Kč
letecky z Prahy
bez stravy
9.990 Kč
bez stravy
6.990 Kč
polopenze
13.990 Kč

EGYPT
7.8 - 18.8
28.8 - 8.9
Samaka Beach***
Sand Beach***
Beirut***
Elf Leila***+
1. dítě do 15 let na
2. dítě do 15 let na

letecky z Brna
letecky z Prahy a Brna
polopenze
11.590 Kč
polopenze
11.990 Kč
polopenze
12.590 Kč
all inclusive 15.990 Kč
pobyt zdarma, letenka 5.990 Kč
polopenze
10.990 Kč

12-denní
12-denní

přistýlce
přistýlce

BULHARSKO - PRIMORSKO
26.08. - 06.09.
12-denní
letecky z Brna a Ostravy
Penzion Relax **
bez stravy
9.490 Kč
08.08. - 16.08.
8-denní
letecky z Prahy
Hotel Tišna **+
snídaně
9.990 Kč
Dítě do 12 let na přistýlce
5.990 Kč
ITÁLIE - BIBIONE
27.08. - 05.09.
10-denní
Apartmány Isola Clara - typ B
ITÁLIE - LIGNANO
27.08. - 05.09.
10-denní
Residence Althea - apt.- 3/6

autobusem
bez stravy

autobusem
bez stravy

ITÁLIE - VIESTE - kempy
06.08. - 15.08.
10-denní
kemp - stan pro 2 osoby
kemp - stan pro 3 osoby
kemp - stan pro 4-6 osoby
06.08. - 19.08.
14-denní
kemp - karavan pro 2 osoby
kemp - karavan pro 3 osoby
kemp - karavan pro 4-6 osoby

lux. autobusem
bez stravy
2.390
bez stravy
3.990
bez stravy
3.790
lux. autobusem
bez stravy
5.490
bez stravy
4.990
bez stravy
4.490

ČERNÁ HORA - BEČIČI
13.08. - 22.08.
10-denní
hotel Mediteran
17.08. - 24.08.
8-denní
hotel Mediteran

autobusem
polopenze
7.990 Kč
letecky z Brna
polopenze
13.122 Kč

ŠPANĚLSKO - PLAYA DE ARO
09.08. - 18.08.
7-denní
lux. autobusem
bungalov pro 2 osoby
bez stravy
5.190
bungalov pro 3 osoby
bez stravy
4.790
bungalov pro 4 osoby
bez stravy
4.590
12.08. - 25.08.
11-denní
lux. autobusem
stan pro 2 osoby
bez stravy
4.990
stan pro 3 osoby
bez stravy
4.590
stan pro 4/6 osoby
bez stravy
4.290

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

CHORVATSKO - MAKARSKA
07.08. - 14.08.
8-denní
vlastní/autobusem za přípl.
Hotel Biokovka ***
polopenze
9.650 Kč
CHORVATSKO - ZAOSTROG
07.08. - 14.08.
8-denní
vlastní/autobusem za přípl.
Pavilony Dalmacija **
polopenze
7.790 Kč
CHORVATSKO - GRADAC
07.08. - 14.08.
8-denní
Vila Rončevič

vlastní/autobusem za přípl.
bez stravy
3.790 Kč

CHORVATSKO - TRPANJ - Konopa Dubrovnik
07.08. - 14.08.
8-denní
vlastní/autobusem za přípl.
pokoje
bez stravy
3.950 Kč
apartmány 2+2
bez stravy
14.490 Kč/apt.
apartmány 3+2
bez stravy
15.390 Kč/apt.
TURECKÁ RIVIÉRA
10.08. - 17.08.
8-denní
Hotel Melisa **

letecky z Prahy
polopenze 10.990 Kč

TUNISKO - DJERBA
10.08. - 20.08.
11-denní
Hotel Garden Park***
Hotel Rais***
Hotel Ksar Paradise***
Hotel Garden Park***
Hotel Djerba Palace****
1.dítě 2-12 let na přistýlce

letecky z Brna a Ostravy
polopenze
11.990 Kč
polopenze
11.990 Kč
polopenze
11.990 Kč
all inclusive 15.990 Kč
polopenze
15.990 Kč
dle nabídky
4.990 Kč

3.690 Kč

3.690 Kč

ITÁLIE - SEV. JADRAN - RIMINI
07.08. - 14.08.
8-denní
vlastní doprava
Rezidence Niagara **+
bez stravy
3.490 Kč

pobytové zájezdy v tuzemsku i v zahraničí • poznávací zájezdy
cykloturistické a vodácké zájezdy • exotické pobyty
léčebné a lázeňské pobyty • LAST MINUTE - aktualizace denně

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
po - pá: 9.30 - 12.30 a 13.00 - 16.30
so: 9.00 - 11.00
Zastupujeme cestovní kanceláře z celé České republiky s pojištěním proti úpadku
FISCHER • ČEDOK • MEGA TRAVEL • ALEXANDRIA • EXIM TOURS • SUNNY DAYS • INGTOURS
ANCORA • TIPATOUR • HELLAS TOUR • VICTORIA • VHT • GALATEA • VIAMARE • A DALŠÍ
GE Capital Bank, obchodní místo Moravský Krumlov - partner pro Vaši dovolenou
NEJRYCHLEJŠÍ PENÍZE NA CESTY - OSOBNÍ PŮJČKA EXPRES
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Bude Krumlov den bez aut? Miroslava byla odhalena
XX/Moravský Krumlov/ Celý jeden záøijový týden je v evropských
zemích zasvìcen podpoøe ekologicky šetrných zpùsobù dopravy, nazvaný
Evropský týden mobility. Akci iniciuje Evropská komise a patøí k významným poèinùm v ochranì životního prostøedí. V Èeské republice
probìhne letos již ètvrtý roèník. Mìsta, která se pøipojí ke kampani,
zorganizují v období od 16. do 22. záøí program, který má upozornit
veøejnost na negativní vlivy automobilismu a zároveò podpoøit veøejnou dopravu, cyklistiku a chùzi. V tomto týdnu budou probíhat nejrùznìjší akce zamìøené pøedevším pro dìti a obyvatele zúèastnìných
mìst. Evropský týden mobility vyvrcholí ve støedu 22. záøí Evropským dnem bez aut. Mottem celé akce je „Bezpeèné ulice pro dìti“.
Nezamìøuje se jen na dìti, ale také rodièe a každého, kdo se v dopravì
setkává s mladými lidmi. Celkovým cílem je snížit poèet obìtí na silnicích. Dìti jsou zvláštì zranitelná skupina a mìstské prostøedí èasto
stìží splòuje jejich potøebu volného a svobodného pohybu.
XXMoravský Krumlov se díky zásluze paní místostarostky Marie
Valachové v letošním roce pøipojí také. V souèasné dobì je všechno
ve fázi pøíprav. Spolupracovat budou základní a mateøské školy, DDM
Moravský Krumlov i veøejné instituce. Dá se oèekávat pøípadná podpora zájmových sdružení a firem, které mohou pomoci s dárky a organizací. Na mìstském úøadì jsou již teï pøipraveny propagaèní tiskoviny a pro dìti fluorescenèní pásky. Na každý den bude pøichystána
nìjaká soutìž, jako je tøeba malování na chodníku. Programový rozpis
bude vèas zveøejnìn. Zapojit se mùže opravdu každý!
/mask/

XX/Miroslav/ V sobotu 17. èervence byla v zámeckém parku
odhalena socha „Miroslava“ akademického sochaøe a miroslavského
rodáka Pavla Krbálka.
XXJedná se v poøadí již o ètvrtou
sochu z dílny tohoto umìlce ve
mìstì Miroslavi. Tato plastika
realisticky znázoròuje postavu
mladé ženy - knìžny Miroslavi,
zakladatelky mìsta, kterému dala
jméno. Na financování tohoto díla
byla provedena veøejná sbírka
a zbytek doplatilo mìsto. Celkové
náklady vyšly na 35 tisíc korun.
XXVe sluneèném odpoledni se
slavnostního aktu zúèastnili i význaèní hosté a pøedstavitelé mìsta.
Odhalení zaèalo hudebním vystoupením a uvítáním všech pøítomných místostarostou Romanem
Volfem a starostou Miroslavi Ing.
Augustinem Formanem. Poté se
slova ujal velvyslanec Švýcarska

v ÈR Hans Rudolf Hoffmann.
Ve svém projevu mimo jiné
ponìkud neš•astnì uvedl: „Dnes
jsem tu na neoficiální návštìvì.
Konkrétním výsledkem ÈeskoŠvýcarské spolupráce na naší
úrovni je právì tato socha, které
ale modelem stála Švýcarka.
Takže to vlastnì Miroslava není.“
Dále k problematice zámku øekl:
„Pokud má mìsto problémy se
zámkem, mùže ho darovat panu
Krbálkovi. Ten ho vymaluje a
jednou za rok uspoøádá hostinu.
Budu tak mít dùvod sem opìt pøijet. Pak bychom tu mohli i my
investovat finanèní prostøedky.“
XXPo dalších øeènících byla socha
stojící na kamenném podstavci
odhalena. Umìlec dostal od sleèen
v lidových krojích kytici, následovaly projevy a akci ukonèilo
hudební vystoupení uèitelù a žákù
ZUŠ Miroslav.
/jak/

foto: jak

Jezdí na vodu už třicet let Úroveň a informovanost www stránek měst a obcí

foto: Eda Èech

V pohoøí Durmitor, Èerná Hora

XXTeï v polovinì prázdnin je vodácká sezóna v plném proudu. Letos
jsou díky poèasí stavy vodních ploch vyšší a pro vodáky pøíznivé. Co
všechno tento druh aktivního odpoèinku obnáší, jsme zjiš•ovali u
dlouholetého vodáka. Zašli jsme si popovídat se Zdeòkem Novákem,
vedoucím vodáckého oddílu, aby zavzpomínal a trochu nám vodáctví
pøiblížil. „U nás v Moravském Krumlovì zaèala vodácká èinnost rokem
1977. Nìkdy na jaøe jsme pøedstoupili pøed výbor TJ M. Krumlov
s ustavující èlenskou základnou a dokázali jsme tehdy výbor pøesvìdèit,
aby nám uvolnil finanèní prostøedky. Koupili jsme 4 kanoe „vertexky“
a pár lodí jsme si postavili. Hned o prázdninách, jak je u nás zvykem,
jsme vyrazili na první øeku. Mekkou vodákù je pochopitelnì Lužnice,
námi pøezdívaná „velké otroèí jezero“, protože se musí pádlovat
a pádlovat. Pøeneseš jez a nanovo pádluješ. Nicménì my tam pøijeli,
když byl povodòový stav a dodneška vzpomínky úèastníkù na tuto
první plavbu trumfují ty ostatní.
XXProtože v oddíle bylo plno schopných a šikovných lidí, jeho èinnost nabývala na síle. Dál se stavìly lodì, aby mìl každý tu svou,
nejlépe pøizpùsobenou potøebám stavitele. Naše spoleèenská èinnost
spoèívala v besedách, pøes ples a poøádání dálkového pochodu Krumlovská 30. Následovala celá øada brigád od sbìru železa pøes stavbu
nafukovací haly. Z výtìžku jsme koupili vlek na lodì. O prázdninách
vìtšinou byly týdenní akce, na kterých jsme pomalu poznávali jednu
øeku za druhou - Vltavu, Otavu, Ohøi, Berounku. Brzy nám však nestaèilo plout jenom jednou za rok a zaèali jsme jezdit na tzv. VTJZ
(vodácko turistické jízdy zdatnosti). Tyto akce mìly obrovskou výhodu.
Poøadatel zajistil, aby na daném úseku byla puštìna voda, vìtšinou
z pøehrad, ale i rybníkù. Tak jsme mohli poznat Metuji, Úpu, Jizeru,
Kamenici a další. Od roku 1979, jsme pod svá køídla vzali dìti, pionýrský vodácký oddíl. V èervnu mìl kolem sto èlenù, a v záøí byl
úbytek vždy až o 80 %. Byla to nároèná èinnost, ale dovolím si tvrdit,
že kdo prošel touto zkouškou a vytrval, byl pro život pøipraven daleko
lépe, než ti ostatní. Slova: kamarád, pøítel, parta, to nejsou prázdná
slova. Èlovìk sám na divoké vodì nezmùže nic, musí se spoléhat na
kamarády, kteøí pomohou vytáhnout loï, pádla, pùjèí suché vìci a dají
jídlo, které ti uplavalo.
XXOddíl si vyškolil i své ètyøi cvièitele vodní turistiky. Tím se prázdniny zaèaly naplòovat expedièní èinností. První bylo Rumunsko, Jugoslávie. Pak pøišel asi dosavadní vrchol, kdy se šest èlenù oddílu
zúèastnilo v roce 1989 expedice „K pramenùm øeky Jenisej“. Pøes 6000
kilometrù byly spluty øeky Belin, Ka-chem a Bi-chem. To jsou øeky,
ze kterých vzniká jejich soutokem Jenisej. Expedice byla splavena
na „Matyldì“ (velký nafukovací èlun). Dá se øíct, že od této doby
podléháme svìtovému trendu. Pøecházíme pomalouèku na nafukovací
èluny - rafty. Pøichází rok 1990, kdy ztrácíme své zázemí v TJ. Nemáme
klubovnu, lodì a pádla máme doma. Ve své èinnosti ale neustáváme.
Mùžeme na západ, tak následují zdaøilé expedice do Francie - Pyreneje,
Alpy - Slovinsko, Norsko. Ta letošní expedice je již za námi. Vybrali
jsme si øeku Taru. Ta protéká druhým nejhlubším a nejdelším kaòonem na svìtì dlouhým 63 kilometrù v pohoøí Durmitor - Èerná Hora.
K dnešnímu dni, je nás asi 30, aktivních 20, nejsme nikde organizovaní, jsme pøátelé, volné sdružení, které se v zimì sejde na horách,
v létì na vodì. Naším mottem je citát spisovatele Oty Pavla - Plout po
vodì je krásné, je to jak když jíš èerstvì ukrojený chléb, pomazaný
máslem a pokapaný medem, zkrátka hodnì prožitkù naráz.“ /mask/

XX/Region/ Mìsta a nìkteré
obce mají své webové stránky na
internetu. Zpravidla slouží k prezentaci pro náhodné návštìvníky.
Stálým uživatelùm, pøedevším
z øad obèanù mìsta nebo obce
pomohou k informovanosti o kultuøe, aktuálním dìní a chodu
samosprávy. V dnešní moderní
dobì slouží webové stránky již
také jako „úøední deska“ pro
zveøejnìní úøedních vìcí, z toho
nìkteré jsou dány a specifikovány i platnou legislativou. Úroveò a obsah se ale velmi liší.
XXDali jsme si tu práci a prošli
všechny www stránky obcí v našem
regionu, abychom se dovìdìli
více. Dùležitým kritériem pro nás
byla aktuálnost, ucelená informovanost, úøední a veøejné dokumenty
a jejich archiv (usnesení ze zasedání zastupitelstev a rad), orientace na stránkách a celkový vzhled.
XXNejvìtší mìsta „regionu Zr-

cadla“ jsou Ivanèice, Moravský
Krumlov, Oslavany a Miroslav.
Na stránkách tìchto mìst je dosti
zajímavého a jejich zpracování je
standardní. Kromì webových
stránek Miroslavi jsme pro splnìní
všech stanovených kritérií hodnotili celkovou úroveò jako dobrou.
XXGraficky i informaènì velmi
dobré jsou stránky Ivanèic.
Pøínosná je diskuze s obèany.
Starosta Adam k tomu uvedl:
„Internet je významné komunikaèní médium, jehož význam
stoupá a je žádoucí využít všech
tìchto možností. Dùležitou souèástí je proto prostor pro komunikaci se mnou. V sekci „Diskuze
s obèany“ mají obèané možnost
mi položit dotazy nebo se mnou
diskutovat o problémech a záležitostech, které je zajímají a které
se jich dotýkají.“
XXŠpatnì v našem hodnocením
dopadly stránky Miroslavi a rad-

nice by se mìla zamyslet pøedevším nad samotnou úèelností
stránek. Neaktuální a neúplné
dokumenty, chybìjící archiv a složitá celková orientace webových
stránek, nìco najít je opravdu
kumšt. Opravdovou perlou je
anketa a dotazy. Mùžete se zeptat
nebo zapojit do ankety, ale váš
dotaz zveøejnìn nebude, ba ani
odpovìï na nìj. Nedozvíte se, na
co se ptají ostatní pøed vámi a jaká
je reakce dotazovaného. Argument,
že si zatím na obsah stránek
nikdo nestìžoval, není v tomto
pøípadì na místì.
XXStránkám Moravského Krumlova lze snad jen vytknout
nezveøejòování textù poslaných
dotazù, námìtù a odpovìdi na nì.
Anketu nemají žádnou. Zprávy
jsou aktualizované a pøehledné.
Webové stránky Oslavan dopadly také velmi dobøe. Celkový
výraz i pøehlednost pomùže v ori-

entaci i absolutnímu laikovi.
XXOpravdu seriozním hodnocením nejlepších webových stránek
a elektronických služeb mìst a
obcí je celostátní soutìž Zlatý erb
2004. Je každoroènì vyhlašována
spoleènì Ministerstvem vnitra ÈR
a Ministerstvem informatiky ÈR.
Krajská kola organizují kraje.
Soutìž poøádá Sdružení Zlatý erb
ve spolupráci se Svazem mìst
a obcí ÈR a portálem Mìsta a obce
online. Cílem soutìže je podpoøit
modernizaci místní a regionální
veøejné správy prostøednictvím
rozvoje informaèních služeb poskytovaných obèanùm s využitím
internetu a ostatních elektronických
médií. Letos v krajském kole vyhráli v kategorii mìst Blansko
a v kategorii obcí Mutìnice. S námi
sledovanými stránkami se jako
jediní zúèastnily Oslavany a skonèily na sedmém místì. Soutìžilo
se hodnotné vìcné ceny.
/jak/

Školní lavice jsou připraveny i pro rodiče
XX/Višòové/ Vedení základní
školy ve Višòovém zjistilo, že dìti
se rády zdržují ve škole i po
vyuèování. Proto pro žáky pøipravilo odpolední zájmové aktivity.
XXDìti tak mohly navštìvovat
internetovou uèebnu, posilovnu
i tìlocviènu. Protože by byla
škoda, aby tyto èinnosti skonèily
s pøíchodem prázdnin, byl pro
období dvou letních mìsícù vypracován projekt volnoèasových
aktivit. Øeditel Mgr. Beran spolu
s koordinátorkou komunitního
centra Markétou Hoøínkovou
vytvoøili projekt pro prázdninové
využití školy s názvem „Základní
škola Višòové otevøená dìtem i
dospìlým“, do kterého se zapojili
i ostatní pedagogové.
XXUèitelé si pro své žáky pøipravili bohatý program. Velký zájem

foto: jak
je o sport, odehrál se volejbalový
turnaj, dále tenis a nohejbal.
Nechybí turistické výlety, vaøení
guláše, a velký zájem je o kera-

mickou dílnu s hrnèíøským kruhem. Dennì dochází kolem
padesáti dìtí. V èervenci byla
škola otevøena od 8 do 15 hodin.

V srpnu bude budova z dùvodu nutných údržbáøských prací zavøena.
XXK tìmto aktivitám nám sdìlil
Mgr. Jiøí Beran následující:
„Prvotním podnìtem byl požadavek dìtí po vyuèování využívat
internetovou uèebnu. Zájem byl
veliký a rozšíøil se i na jiné èinnosti. Proto jsme se tímto zaèali
zabývat. Nechceme školu pøed
dìtmi zavírat, naším heslem je
nápis ve znaku školy - Základní
škola Višòové otevøená dìtem
i dospìlým - a toto heslo naplòujeme. V prùbìhu dalšího školního
roku bude škola otevøena celodennì. Nabídneme program nejen
dìtem, ale i dospìlým. Je to druhá
èást projektu - vzdìlávací kurzy
pro dospìlé. Jedná se o jazyky,
informatiku a keramiku. Na tento
projekt jsme dostali grand.“ /jak/

Knedlíkový král strhal dosavadní rekord
XX/Miroslav/ V pátek 16. èervence se uskuteènil již pátý roèník
„Miroslavského meruòkobraní“.
XXTuto tradièní slavnost zahájil
místostarosta Roman Volf. Hned
v úvodu pøivítal èestné hosty
a všechny pøítomné. Pozvání pøijali poslankynì parlamentu ÈR
Marta Bayerová, poslanec Ladislav
Skopal, bývalý senátor okresu
Znojmo a poslanec EU Vladimír
Železný a další. Poté herec, moderátor a baviè Vítìzslav Jandák,
který celým veèerem provázel,
odstartoval první soutìžní disciplinu v pojídání meruòkových
knedlíkù - „knedlíkový král“.
Tuto soutìž zcela zaslouženì
a s velkým odstupem od soupeøù
vyhrál pøespolní borec Kamil
Hamerský s poètem 74 knedlíkù.
Pøekonal tak dosavadní rekord

z loòského roku hned o 17 kouskù.
Obhájce titulu pan Vlèek z Miroslavi skonèil až na tøetím místì.
XXDalším bodem bylo vyhlášení
„meruòkovice roku“. V této kategorii mìla hodnotící porota vybrat nejlepší meruòkovici z celkem 89 pøihlášených vzorkù.
Vítìz pan Pivoda si odnesl pohár
a k tomu pìknou, i když plyšovou
opici na zádech.
XXNa poètu pøihlášených soutìžících o „meruòku roku“, se nepøíznivì podepsalo letošní chladnìjší
poèasí. Zvítìzil pan Hlávka z Miroslavi. Vítìzslav Jandák pøi pøedávání ceny okomentoval výhercùv úspìch slovy: „Vždy• pan
Hlávka má jen šedesát stromù.“
XXPo soutìžní èásti veèera nastala volná zábava. K tanci i poslechu hrála dechovka Moravìnka

foto:jak

Vítìz soutìže „O nejlepší meruòkovici“ pan Pivoda

s Jožkou Šmukaøem. V pøedsálí
bylo možno shlédnout výstavu
nerezových šperkù paní Anny

Balíkové, výrobky keramického
kroužku paní Jiøiny Uhøíkové
a kresby pana Jana Èepery. /jak/
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Zeptali jsme se: ing. Stanislava Juránka, Olbramovice světily vlajku
hejtmana Jihomoravského kraje

Ing. Stanislav Juránek

Co podle Vás nejvíce trápí Jihomoravský kraj?
Za nejvìtší problém pokládám
nezamìstnanost zejména v našich
jižních okresech (Znojemsko,
Hodonínsko a Bøeclavsko) a také
ve mìstì Brnì. Snažíme se získat
do kraje investory a rozšíøit možnosti pro turistický ruch i podnikání. Podaøilo se nám pøevzít do
správy kraje letištì v Brnì-Tuøanech a jeho rozvojem chceme
k vyøešení tohoto problému
výraznì pøispìt.
Jak hodnotíte práci zastupitelstva
Jihomoravského kraje za dobu
jeho pùsobnosti, co považujete
za nejvìtší úspìch?
Kraj se pøed ètyømi roky narodil.
Zaèínali jsme úplnì od zaèátku
a naprostá vìtšina zastupitelù
hledala pøi rozhodování prospìch
kraje. Za velký úspìch považuji
již zmiòovaný pøevod letištì, zisk
300 milionù Kè na splacení dluhù
nemocnic a na prvním místì
spoleènou pomoc lidem a obcím
pøi likvidaci následkù povodní
v roce 2002.
Je také nìco, co se krajským

zastupitelùm nepovedlo?
Vìøím, že nové zastupitelstvo
bude mít od 1. ledna 2005 vìtší
možnosti ve školství, protože
koneènì bude rozhodovat o všech
penìzích, které do školství v kraji
jdou. Zatím je naše rozhodování
z tohoto dùvodu omezené a proto
se nám nìkteré kroky nedaøí.
Budete kandidovat v podzimních
volbách do zastupitelstva JM
kraje. Co udìláte po zvolení pro
své volièe?
Od svého zvolení hejtmanem usiluji o to, aby náš kraj byl známý,
abychom získali co nejvíce prostøedkù z evropských i státních
fondù a aby naše bohatství, které
je v naší pracovitosti a pohodì,
k nám pøivádìlo lidi z celého
svìta na sklenièku vína i tradièní
folklór, který nám celá Evropa
závidí. Kandiduji i v tìchto podzimních volbách a získám-li podporu volièù, budu ve svém úsilí
pokraèovat.
Jste èlenem rady regionu soudržnosti. Mùžete nám v krátkosti
pøiblížit projekt Regionální operaèní program regionu NUTS II
- Jihovýchod?
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyzvalo zaèátkem kvìtna k pøedkládání rozvojových projektù
do Spoleèného regionálního operaèního programu. Na regionální
rozvoj je ve strukturálních
fondech pro Èeskou republiku
pøipraveno témìø 15 miliard korun, a to na období 2004 - 2006.
Jihomoravský kraj má možnost
získat z Evropské unie na rozvojové projekty v rámci Spoleèného regionálního operaèního
programu v období 2004 - 2006
èástku zhruba ve výši 1,2 mld. Kè.

Se spolufinancováním ze státního
rozpoètu a rozpoètu kraje se
celková èástka na realizaci projektù dostává až na asi 1,6 mld. Kè.
Spoleèný regionální operaèní
program bude podporu smìøovat
do ètyø hlavních oblastí, a to do
rozvoje podnikání ve strukturálnì
postižených regionech, rozvoje
infrastruktury, lidských zdrojù
a cestovního ruchu. Jihomoravský
kraj má dále v období 2004 2006 možnost èerpat z iniciativy
EU INTERREG IIIA v oblasti
pøeshranièní spolupráce. Jedná se
o projekty ve spolupráci s Dolním
Rakouskem a Vídní. Na rakousko
- èeskou hranici (spoleènì s krajem Vysoèina a Jihoèeským krajem) bylo vyhrazeno zhruba 360
miliónù korun. Jihomoravský
kraj bude dále pøipravovat projekty ve spolupráci se slovenskou
stranou. Na èesko-slovenskou
hranici je urèena èástka ve výši
295 miliónù korun.
Jak hodnotíte situaci ve spolupráci našeho kraje se sousedními
státy po vstupu Èeské republiky
do Evropské unie?
Jihomoravský kraj má velmi dobré
vztahy se svými nejbližšími sousedy - Bratislavským samosprávným
krajem, v souèasné dobì spìje
k podpisu rovnìž smlouva o spolupráci s Trnavským samosprávným krajem. Konkrétními kroky
(napø. v oblasti ochrany pøed povodnìmi) se nám daøí naplòovat
také dohodu s Dolním Rakouskem.
Pane hejtmane, jaký je Váš
názor na kriminalitu pøedevším
mládeže a jakou úlohu by podle
Vás mìla v tomto pøípadì sehrát
mìstská policie?
Zastávám názor, že nejlepší pre-
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XX/Olbramovice/ Dne 24. èervence probìhlo v kostele sv. Jakuba
svìcení obecního praporu a znaku. Slavnost se konala u pøíležitosti
udìlení obecních symbolù parlamentem Èeské republiky. Pozvání na
oslavu pøijali i významné osobnosti okresu a kraje.
XXSlavnost zaèala prùvodem z námìstí, za doprovodu dechové kapely
Leskouòanka ke chrámu pánì sv. Jakuba. Bohoslužbu a svìcení symbolù celebroval moravskokrumlovský dìkan. Poté prùvod pokraèoval
pøed radnici. Zde starosta Olbramovic Ing. Èech pøivítal všechny pøítomné obèany obce i hosty. Pronesl pár slov o historii obce až do
souèasnosti. Pokraèoval hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek,
který øekl: „Zvláštní vztah k Olbramovicím nemám, pocházím kousek
od Brna, ale jako hejtman jsem doma na celé Jižní Moravì.“ Dále
promluvili poslanec Parlamentu ÈR Mgr. Michal Hašek a starosta
Moravského Krumlova Bartolomìj Pitlach. Následovala volná zábava
a hosté se zapojili do diskuse s obèany. Na programu oslav byly
dobové hry a vystoupení skupiny historického šermu Cyrano Club
Brno, ukázka lidových øemesel s možností zakoupení výrobkù, vystoupení dìtské hudební skupiny z DDM Miroslav. Po ní hrál k poslechu
i tanci pan Jindøich Vokurka. Pro dìti byl pøipraven skákací hrad,
houpaèky a jiné atrakce. V prùbìhu oslav bylo možno si prohlédnout
Dùm s chránìnými byty, který je pøed dokonèením. Pro zájemce byla
pøipravena prohlídka historických vinných sklepù. Akci ukonèila
taneèní zábava Letní noc na koupališti s beatovou kapelou. V nedìli
se konala slavnostní poutní mše v kostele sv. Jakuba.
/jak/

297. Karmelská pou v Oslavanech

Milí přátelé,
XXvím, že správné novinové oslovení by mìlo
být Vážení spoluobèané respektive volièi. Ale
za ty necelé dva roky, pøed kterými jste mi dali
ve volbách dùvìru, abych Vás mohl zastupovat
v Senátu Parlamentu Èeské republiky, jsem
zde na Znojemsku získal opravdu øadu pøátel.
Proto si dovoluji toto neformální oslovení. Jsem
rád, že jej mohu použít i proto, že mezi pøáteli
se vždy dodržovalo dané slovo a plnily sliby.
XXKdyž jsem pøed Vás pøedstupoval jako
kandidát na senátora za volební obvod Znojmo, slíbil jsem, že udìlám vše proto, aby Váš
hlas byl koneènì slyšet. Myslím si, že se mi to
bìhem mé práce v Senátu podaøilo. Poznal
jsem problémy znojemských zemìdìlcù a všechny jsem je promítal do práce výboru Senátu,
jehož jsem byl èlenem a Vaše rady a nápady
mi pomohly i pøi zpravodajování všech zemìdìlských zákonù. Chtìl bych podìkovat mnoha
znojemským starostùm, radním a zastupitelùm,
jejichž poznatky obohatily mou práci a pomohly mi pøekonat rozdíl mezi prací øeditele
velké televize a voleného zástupce Vás všech.
Stal jsem se za ty necelé dva roky nejen
odborníkem na zemìdìlství, ale i znalcem problémù jižní Moravy a Znojemska pøedevším.
A snažil jsem se, abych Vám dokázal, že jste
svùj hlas ve volbách do Senátu nezahodili.
XXProto jsem byl opravdu š•astný, když volební
výsledky hnutí Nezávislí do Evropského parlamentu jasnì ukázaly, že jsem Vaši dùvìru
nezklamal. O to více se cítím zavázán plnit i
nadále všechny sliby, které jsem Vám dal
nejen jako senátor, ale i jako kandidát na
poslance Evropského parlamentu. Zùstanu
Znojmu vìrný a moje senátní kanceláø se
promìní v kanceláø europoslaneckou. To ale
není to podstatné. Budu dál øešit Vaše problémy
a chci poslouchat Vaše názory a rady a øídit se

vencí kriminality mládeže je co
nejširší nabídka využití volného
èasu. V tomto smìru se Jihomoravský kraj snaží maximálnì
finanènì podporovat napøíklad
sportování dìtí a mladých lidí.
Dùležitìjší než mìstská policie
jsou organizace a lidé, kteøí svùj
èas vìnují mládeži. A• už je to
Junák, Sokol, Orel nebo jiné sportovní èi mládežnické organizace.
Mìstská policie by mohla posílit
èinnost zamìøenou na prevenci.
Jak vnímáte zmatky ve veøejné
dopravì na Znojemsku a Moravskokrumlovsku, hodláte se v této
problematice i osobnì angažovat?
Zmatky v dopravì na Znojemsku
nepostihují cestující, protože
pøíspìvek kraje, který byl pøidìlen
na dopravní obslužnost, se vyplácí jen vítìzùm výbìrových øízení.
Proto neuvažuji o žádném zásahu
do veøejné dopravy v regionu.
Zúèastnil jste se v Mikulovském
zámku zahajovacího koncertu
XVIII. roèníku Kytarového festivalu, jaký to byl pro Vás
hudební a kulturní zážitek?
Mimoøádný koncert v nádherném
prostøedí. Dokonce i zapadající
slunce za oknem zkrášlilo mimoøádné nápady kytaristù. Tìším se,
že akcí v zámku, který patøí Jihomoravskému kraji, bude pøibývat
a tìším se na XIX. roèník kytarového festivalu v pøíštím roce.
Jak budete relaxovat o dovolené,
chystáte se nìkam s rodinou?
Prožil jsme se svojí manželkou
a tøemi syny nádherný týden putováním po krásách Jeseníkù a tìším
se na další týden na Vysoèinì
v širokém okolí hradu Pernštejna.
Dìkuji za rozhovor
Martin Sklenáø

PhDr. Vladimír Železný
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jimi i pøi práci v Bruselu. Vy jste mne zvolili
a já se chci i nadále zodpovídat ze své práce
pøedevším Vám. Je to moje podìkování
lidem, kteøí mi první dali dùvìru, abych zastupoval jejich zájmy, dobøe si to pamatuji
a vážím si toho.
XXPøi své práci chci spolupracovat s každým,
koho zvolíte v nadcházejících volbách jak
do Senátu, tak do krajského zastupitelstva.
Vìøím, že se tak naše síly ve prospìch Znojemska znásobí. Jen Vás chci na závìr o nìco
poprosit. Volby do Senátu ve volebním obvodì
Znojmo vypsal prezident republiky na 8. a 9.
øíjna 2004, a proto si Vás dovoluji vyzvat,
abyste se tìchto voleb zúèastnili v co nejvìtším poètu. Koho budete volit, je samozøejmì
jen a jen na Vás, ale jdìte rozhodnout, kdo
Vás bude v Senátu zastupovat. Slibuji Vám,
že udìlám vše proto, abychom spoleènì
nechali Váš hlas znít v Èesku i v Evropì.
PhDr. Vladimír Železný

Kanceláø poslance Evropského parlamentu PhDr. Vladimíra Železného:
Adresa: Dolní Èeská 6, 669 02 Znojmo
Úøední hodiny: pondìlí 8.00-12.00 13.00-16.00
Tel./fax: 515 220 732, asistentka: Mgr. Edita Haranzová

XXRok ubìhl jako voda a zase tu
máme pou•. V nedìli 18. èervna
se opìt otevøel areál zámku široké
veøejnosti. V zámecké aleji jako
každý rok pøedvádìli svoje výrobky „mistøi“ starých, nìkterých již
témìø zapomenutých øemesel.
Mohli jste vidìt kartáèníka, hrnèíøe, výrobu keramiky, košíkáøe,
krajkáøku a další. Mnohé tváøe
tìchto lidièek jsou nám už známé,
protože se do Oslavan rádi vracejí.
XXV zámecké zahradì jste si mohli
opìt prohlédnout výstavní kousky
drobného domácího zvíøectva.
Svým chovatelským umìním se
zde totiž pøišli pochlubit oslavanští chovatelé. Byly zde slepice,
andulky, králíci všech druhù i
velikostí atd.
XXNa zámku se celý den provádìlo a prùvodci se mìli co otáèet.
Dále bylo otevøeno hasièské
muzeum a muzeum hornictví
a energetiky s výstavou fotografií
s názvem „Oslavany, jak už je
neznáme“. Také zde bylo možno
shlédnout stále se rozrùstající
sbírku rádií èeskoslovenské výroby. Obèerstvit se mohli hladoví
a žízniví v zámecké restauraci
a také ve vinárnì, kde ti, kdo ji
navštívili, aby si poslechli krásné
moravské lidovky v podání pana
Klobásky a jeho cimbálu, byli
velmi pøekvapeni. Vinárna dostala
nový kabát v podobì døevìného
obložení a vinaøských motivù na
stìnách.
XXV parku vyhrávala v dopoledních hodinách krojovaná dechová
kapela Polanka. Dechovka dopoledne - to se vžilo i na historických
slavnostech, protože milovníci
dechovky jsou ochotni, na rozdíl
od „rockerù“, „folkaøù“ a pøíznivcù dalších žánrù, vylézt z postelí
už ráno. Vystoupení Polanky

oživila dvì vystoupení mažoretek Anife z DDM Rosice.
Od 14.00 hodin jste si mohli vyslechnout vystoupení známého
dua Vojta „Kiïák“ Tomáško a Ríša
Melichar. Skromní písnièkáøi pohladili dušièky posluchaèù èistým
klasickým folkem, nepøibarveným
vlivem dalších hudebních žánrù,
jak je to i u známých folkových
kapel stále èastìjší. Po koncertu
nastoupila na pódium country kapela Tremolo, která je mezi oslavanskými oblíbená a není tøeba ji
pøedstavovat.
XXSouèástí nedìlních pou•ových
slavností, které probíhaly nejenom
v areálu oslavanského zámku, byl
také Mariánský koncert v kostele
sv. Mikuláše, kde vystoupili:
Dívèí pìvecký sbor pod vedením
paní Heleny Polákové, sedmièlenný Žes•ový soubor orchestru
Bobrava pod vedením Jaroslava
Hadravy a Pìvecký sbor Modøice.
Koncertu pøedcházely obøady
k pouti: první bohoslužba se konala ráno v 8.00 hodin - tu podpoøil svými zpìvy Dìtský chrámový sbor pod vedením Jindry
Kovandové, další slavnostní mše,
která byla sloužena za poutníky
a farníky, pøivítala na kùru
Chrámový sbor Oslavany, který
oslavil letošní devítistou pou•
tradièním Mariánským Hymnusem
- „Slávo, Karmelu“. Návštìvníci
bohoslužeb i koncertu si mohli
prohlédnout výstavu fotografií
k historii kostela od poèátkù až
do dnešních dnù.
XXTolik k nedìli. Ovšem pou•
zaèala už døíve, øadou doprovodných akcí. V pátek se na zahrádce
Dìlnického domu konala taneèní
zábava se skupinou Dynamic,
v sobotu dopoledne byl na stadionì TJ sehrán turnaj starších pánù

ve fotbale - to k 85. výroèí
založení fotbalu. Souèasnì si
zájemci mohli prohlédnout výstavu pohárù, vlajek a fotografií,
pøeèíst si nìco z historie sportu
v Oslavanech - a• šlo o Sokol,
Dìlnickou tìlovýchovnou jednotu a další spolky a jejich aktivity.
Tato výstava potrvá do konce záøí.
XXV sobotu veèer si ti, kteøí si
chtìli zatanèit a zazpívat, mohli
vybrat hned ze tøí taneèních zábav.
Na stadionì hrála rocková kapela
Relax, v Padochovì Pepa „Guliver“ Novotný a na zahrádce Dìlnického domu skupina Fantazie.
XXK doprovodným pou•ovým
akcím patøil i tradièní koncert „Pøed
poutí“, který se konal v sobotu
17. èervence v zámecké kapli
Oslavany. Spoleènì zde vystoupily oba oslavanské chrámové
sbory - dìtský i dospìlý, a hosté
z církevní konzervatoøe v Kromìøíži. Jako vždy, když vystupují
oslavanské sbory, byla kaple plná
pøíznivcù tìchto koncertù.
XXTak to tedy byla 297. Karmelská pou• v Oslavanech. Organizace
a pøíprava stojí spoustu èasu
a práce a proto jsme mìli velký
strach z poèasí. Sluníèko si pøálo
tolik lidí, že jsme si ho snad „vymodlili“. Bylo nádhernì a proto
všechny akce navštívil opravdu
rekordní poèet lidí a všichni byli
spokojeni. Takže se mùžeme tìšit
na další „velký víkend“ v Oslavanech a tím bude sobota 11. a nedìle
12. záøí, kdy vypuknou Historické
slavnosti. Ty, protože budou
vyvrcholením 900. výroèí mìsta,
budou opravdu ve velkém stylu.
Celodenní sobotní program bude
nejenom na zámku, ale i na námìstí pøed radnicí. Srdeènì Vás
všechny zveme.
Jarmila Káfoòková, KIS Oslavany
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expedice speculum

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Za květenou vápencových ostrovů

foto: B. Gruna

Pohled do krajiny pod Støíbrným vrchem

XXNaše dnešní putování zaèíná
v obci Skalice. Polní cesta severovýchodním smìrem nás dovede
k zaobleným vápencovým pahorkùm, které vyrùstají jako ostrovy
z moøe obilí. Kdysi možná byly
skuteènými ostrovy v tøetihorním
moøi, dnes je mùžeme nazvat ostrovy stepní kvìteny. Možná se ptáte,
proè jsme se dnes vydali za pøírodními krásami, když pøedešlé expedice byly výhradnì o památkách.
Domníváme se, že pøíroda bìhem
své historie vytvoøila památky
stejné hodnoty, jako lidstvo.
XXKrajina v okolí Skalice, Hostìradic, Míšovic a Kadova byla do
dnešní podoby plochého úvalu
zformována v tøetihorách èinností
moøe. Ménì odolné horniny byly
rozrušeny moøským pøíbojem,
zbytky pevnìjších hornin tvoøily
ostrùvky a pobøežní skály.
Moøské dno se postupnì zanášelo
usazeninami. Pozdìji moøe ustoupilo a v krajinì tehdy ještì bez

lidí se zabydlela pestrá spoleèenstva lesních i stepních rostlin.
XXV dnešní dobì intenzivního
zemìdìlství není mnoho místa
pro rostliny a živoèichy, vázané
na pøírodní stanovištì. Takovými
místy jsou v naší krajinì pahorky
a skály z tvrdých hornin, tvarované kdysi tøetihorním moøem. To
jsou dnešní ostrovy stepní kvìteny, cíl této expedice. Vra•me se
nyní zpìt na zaèátek...
XXOd okraje obce Skalice severovýchodním smìrem se v geologickém podloží táhne pruh vápencù, které vychází na povrch
v podobì ètyø plochých pahorkù.
Všechny pokrývá podobná vápnomilná stepní vegetace. Podrobnì se zastavíme až na posledním,
nejvìtším a nejcennìjším pahorku
jménem Støíbrný vrch. Hodnota
této lokality vedla v roce 2000
k vyhlášení chránìného území
v kategorii „Pøírodní památka“.
Nachází se 1,5 km severový-

chodnì od Skalice na levém
bøehu Míšovického potoka.
Èím je zdejší pøíroda výjimeèná?
Pøednì tøeba zdùraznit, že v širším
okolí zhruba od Brna po Znojmo
je velmi málo vápencù a ještì
ménì s pùvodní stepní vegetací.
Proto je zde více rostlin, které jsou
ve zdejším kraji velmi vzácné.
Jako pøíklad uvedu známý hlaváèek jarní. I když je tato rostlina
ve volné pøírodì celkovì vzácná,
napøíklad na Pálavì a v okolí
Hustopeèí roste na vìtším poètu
stanoviš•. Na západní Moravì
známe pouze dvì místa - Støíbrný
vrch a les Purkrábka u Znojma.
XXShodou pøíznivých okolností
je Støíbrný vrch v dobrém stavu a tak
zde roste mnoho vzácných rostlin.
XXBrzy zjara (v dubnu) zde rozkvétá velkými žlutými kvìty již
zmínìný hlaváèek jarní v modré
záplavì vzácné „fialky“ violky
obojaké. Jistì nepøehlédnete fialové zvonky koniklecù obecných.

V›HERNÕ KÿÕéOVKA
o šest vstupenek na GAULOISES GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
cestovních motocyklů. Hodnota jedné vstupenky je 500 korun !!!
BRNO • AUTOMOTODROM • 20. - 22. SRPNA 2004
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XXV kvìtnu kvete nápadný kosatec nìmecký, zde kdysi dávno
vysazený a v rámci plánu péèe
chránìného území postupnì likvidovaný jako nepùvodní druh.
XXPozdìji, poèátkem léta, se
pahorky zahalí do bílého závoje
kavylu Ivanova. Dlouhé støíbøitì
chlupaté osiny této stepní trávy
vypadají impozantnì, když se ve
vìtru vlní jak lán støíbrného obilí.
Snad daly vzniknout i místnímu
názvu této lokality.
XXV polovinì léta Vás jistì zaujmou bohaté porosty bìlozáøky
vìtvité s drobnými bílými liliovitými kvìty. „Žlutá kopretina“
s velkými chlupatými listy se
jmenuje oman oko Kristovo.
Nízký keøík se žlutými kvìty tvaru
a velikosti kvìtù hrachu je èilimník rakouský. Okraj pole pod svahem zdobí èernucha rolní - stojí
za to prohlédnout si z blízka dokonalou stavbu kvìtu. Pokud si u
jedné z rostlin øeknete: „Co je to
za žlutý èesnek?“, tak to jistì
bude èesnek žlutý, no vážnì.
XXPodzimní náladu dotváøí
fialové „astry“ hvìzdnice chlumní
(latinsky Aster amellus) a žluté
trsy zlatovlásku obecného. Dlouhá
modrá kvìtenství jako „svíce“ má
rozrazil klasnatý.
XXHodnotu lokality zvyšují i

foto: B. Gruna

foto: B. Gruna

Právì v této dobì kvete èilimník rakouský
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hlédnout bývalý lom s vápenkou
zvaný Kadovská skála. Je již
desítky let opuštìný a zarostlý
køovinami. Skála je pomìrnì
obtížnì pøístupná, ale vytrvalého
návštìvníka odmìní atraktivním
výhledem do okolí. Také zde rostou nìkteré vzácnìjší rostliny,
i když v nesrovnatelnì menším
poètu. Za pozornost stojí koniklec
obecný, rozrazil rozprostøený aj.
Horní plošina nad skálou je zarostlá zajímavým typem køovin.
Teplomilné keøíky višnì køovité
a rùže bedrníkolisté vytváøí sple•
køovin výšky asi pùl metru.
Keøíky višnì køovité vypadají jako
peèlivì pìstìná bonsaj zahradní
višnì, i plody jsou jedlé. Rùže
bedrníkolistá je hodnì odlišná
od bìžných šípkových rùží - má
hustì trnité kmínky, žlutobílé
kvìty a èerné šípky.
XXPokud pùjdete lesem po svahu
smìrem na Kadov, asi po 200 metrech je skrytá zastínìná skalka,
tvoøená také vápencem. V skalní
trhlinì roste v poètu asi pìti trsù
zdejší „záhada“, drobná kapradina
sleziník zelený. Není vzácná,
roste èasto na vápencových skalách v horách, ve vlhkém a chladném klimatu. Proè roste zde,
v suché a teplé nížinì, je záhadou.
XXTady naše putování konèí, i když
nìkterá pozoruhodná místa v této
krajinì musíme z nedostatku èasu
neprávem opomenout.
Napsal Mgr. Bronislav Gruna

Redakce Zrcadla a AUTOMOTODROM BRNO, a.s. pro vás připravili soutěž o šest
vstupenek (každá v hodnotě 500 Kč) na GRAND PRIX České republiky. Pokud se chcete
zúčastnit křížovkářské soutěže, zašlete nejpozději do pátku 13. srpna na korespondenčním lístku správné znění tajenky na adresu redakce Zrcadla, Růžová 39, 67201
Moravský Krumlov, společně s telefonním číslem, na kterém Vás budeme moci kontaktovat v případě výhry. Vstupenky si výherci převezmou osobně v redakci Zrcadla na
ulici Růžová 39 (Knížecí dům) v Moravském Krumlově nejpozději do středy 18. srpna.
© /ap/
V opačném případě budou kontaktováni náhradní výherci.
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èernucha rolní upoutá dokonalou stavbu kvìtu

nìkteré vyložené „špeky“, jak se
øíká mezi botaniky rostlinám,
které i specialista potkává jen
výjimeènì. Zde tøeba jmenovat
prorostlík okrouhlolistý - plevel
dnes stejnì vzácný jako koukol
a len chlupatý - nádhernou rostlinu
kvetoucí právì v tuto dobu. V
našem kraji je velmi vzácný
nenápadný kozinec rakouský.
Výše popsaná pestrost rostlinstva
se dá shrnout do èíselné podoby:
na ploše asi dvou hektarù roste
okolo 90 druhù kvetoucích rostlin, z toho 14 zvláštì chránìných
podle zákona.
XXOpus•me nyní Støíbrný vrch
a vydejme se polní cestou podle
vìtrolamu k silnici Míšovice Dobelice. Zde nemùžeme pøe-
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TAJENKA: (Tajenka) ... český jezdec Lukáš Pešek, který letos jede v barvách CzechGP.com, podporován AUTOMOTODROMEM Brno.
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Vojáci stříleli na jarmarku
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Kulturní programy
srpen 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka - prázdninová otvírací doba:
po, stø, so, ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, út, èt, pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
• 13.8. - 110 let muzea v Ivanèicích, Galerie památníku A. Muchy.
• Pøipravujeme: • 11.-12.9. - Dny evropského dìdictví - Hudba
probouzí památky - Kostel nanebevzetí panny Marie, Vìž kostela nanebevzetí panny Marie, Mìstský dùm, Mìstský dùm sklepní prostory,
Kostel sv. Petra a Pavla v Øeznovicích, Židovský høbitov, Kaple nejsvìtìjší trojice. O zpøístupnìných objektech budou v tìchto památkách k dispozoci informaèní materiály. Ve všech objektech je vstupné dobrovolné.

foto: mask

XX/Miroslav/ V sobotu 17. èervence probìhl v poøadí již 15. Jarmark
u Floriána v Miroslavi. Ráno v den konání prošel prùvod zúèastnìných úèinkujících mìstem a poté se schromáždil na námìstí Svobody
k soše svatého Floriána. Prùvodu vévodila skupina vojákù v historických kostýmech z doby tøicetileté války a soutìžící hasièská družstva.
Starosta mìsta ing. Augustin Forman všechny pøivítal, popøál pøíjemnou zábavu a tímto oficiálnì zahájil jarmark. Shromáždìní ukonèila
salva z pušek vojákù. Bohatý program a sluneèné poèasí pøivedlo
na akci velký poèet návštìvníkù. Nejvíce zajímavé body programu
byly soutìže hasièských družstev, ukázka historické bitvy, táborového
života a výcvik vojákù. Den otevøených dveøí uspoøádala na letišti
firma Aircon. Samozøejmostí byly již tradiènì trhy a doprovodný
spoleèenský, kulturní i sportovní program. Hosté spoleènì s místními
si tak mohli vybrat podle svého pøání, jak tento den prožijí. Jarmark
ukonèily taneèní zábavy a slavnostní ohòostroj.
/mask/

Výstava obrazů a keramiky
XX/Ivanèice/ V období od 29. èervna do 25. èervence probìhla
v galerii památníku Alfonze Muchy výstava obrazù a keramiky.
Obrazy byly z atelieru Petra Pavliše a keramika dílem Jiøího Seky.
XXPetr Pavliš má námìtovì široký zábìr své tvorby, což právì tato
výstava dokázala. Od drobných obrázkù mìsta pøes portréty, zátiší až
pohledùm na krajinu. Tvùrce se ve svém díle snaží zmocnit emocí,
kterými jeho práce pøekypuje a tlumoèí ji i jiným. Proto jeho obrazy,
které zdobí mnohé interiéry, pøinášejí potìšení a vnitøní klid.
XXJiøí Seka, výtvarný keramik, je uznávaný profesionál, jedineèný svým
profilem tvùrèí práce v trendu 21. století. Od drobné keramiky, táckù,
džbánkù a amfor až k nové dekorativní tvorbì. Nevšednì a umìlecky
propracované skulptury, vázy a portrétní busty vhodnì dotváøí interiéry vstupních pøedsálí. Proto lze s napìtím oèekávat další umìlcovu
tvorbu a tvùrèí vývoj v duchu souèasného keramického umìní. /jak/1

Tradiční ivančická pou

P ro g r a m k i n
KINO MOR. KRUMLOV
• so 7.8. ve 20.00
ne 8.8. v 17.00 a 20.00
• so 14.8. ve 20.00
ne 15.8. v 17.00 a 20.00
• so 21.8. ve 20.00
ne 22.8. v 17.00 a 20.00

TROJA
Historický film USA
OHNIVÝ OCEÁN
Historický film USA
HARRY POTTER
A VÌZEÒ Z AZKABANU
Dobrodružný film USA
• so 28.8. ve 20.00
NÁVRAT DO COLD MOUTAIN
ne 29.8. v 17.00 a 20.00 Historický váleèný film USA

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

__________________________________________________________________________

• srpen - Moravští fotografové - výstava, MìÚ, 1. patro.
• srpen - Václav Holoubek, Pavel Høebíèek, Jan Jemelka, Jiøí
Krtièka, Svatopluk Otisk, Petr Veselý - výstava obrazy, kresby,
grafiky a sochy. Galerie Knížecí dùm, Moravský Krumlov.

LETNÍ KINO MIROSLAV

Městské kulturní a informační centrum Miroslav

• stø 4.8. ve 20.30

• 14. a 15.8. - Hody v Kašenci (v nedìli slavnostní mše u kaplièky).
Poøádají - Kašenecká chasa, ØK. farní úøad, MKIC a mìsto Miroslav.
• Pøipravujeme: • 3. - 5.9. - Tradièní krojované hody.

• pá 6.8. ve 20.30

Kulturní a informační středisko Oslavany
• so, ne - Výstava vlajek, fotografií, pohárù a jiných zajímavostí - k 80.
výroèí fotbalu, na stadionì, poøádá TJ Oslavany, potrvá do konce záøí.
• so, ne od 9.00 - 17.00 hod. - Muzeum hornictví a energetiky a Hasièské
muzeum, poøádají VSRO a SDH, potrvá do konce záøí.
• 6. a 7.8. - Vandrobraní - festival trampské, country a folkové hudby,
zámek Oslavany, v sobotu zaèátek ve 14.00 hod., vstupné dobrovolné,
v pátek a v sobotu veèer country bály, vstupné vždy 40 Kè.
• 14.8. ve 14.30 hod. - Rozmarýnové hody, sokolovna Padochov, vstupné
50 Kè, Hraje Sivická kapela.
• 21.8. v 17.00 hod. - Regionfest - festival rockové hudby, zámek
Oslavany, vstupné: do 18.00 hod. 60 Kè, od 18.00 hod. 80 Kè.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec 549 241 175, J. Flíèek 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 30.7. - .1.8. - „Pøedolympiáda turistiky v Plzni“. Zájemci nech• se
pøihlásí p. Flíèkovi do 18.7., sdìlí další podrobnosti.
• 7. - 14.8. - Základna „Prášily na Šumavì“ - pro pøihlášené, ved. J. Flíèek.
• 21.8. - Vetelské rybníky - vede p. O. Polák. Odjezd vlakem z Brna
v 7.55 do Ostrova nad Oslavou, chùze asi 12 km, pøíjezd do Brna v
18.20. Výhodné je zakoupení zpáteèní jízdenky do Žïáru nad
Sázavou. Zájemci nech• se dopraví do Brna samostatnì.
• 28.8. - „Z Námìštì do Senorad“ - celodenní akce (nároèné) Vede J.
Flíèek. Zájemci nech• se vedoucím akce pøihlásí do 23.8.

SPK Petrovice pořádají v sobotu 7. srpna na hřišti
v Petrovicích turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev

IX. ROČNÍK MUCHA CUP u
Závazné přihlášky včetně startovného do 4. srpna. Startovné činí 300 Kč
(v ceně občerstvení a vstupné na zábavu). Večer taneční zábava se
skupinou Paroháči. přihlášky na tel.: 603 888 474. p. Záviška.

• ne 1.8. ve 20.30

• so 7.8. ve 20.30
• ne 8.8. ve 20.30
• pá 13.8. ve 20.30
• so 14.8. ve 20.30
• ne 15.8. ve 20.30
• stø 18.8. ve 20.30
• pá 20.8. ve 20.30
• ne 22.8. ve 20.30
• pá 27.8. ve 20.30
• so 28.8. ve 20.30
• ne 29.8. ve 20.30
• út. 31.8. ve 20.30

• ne 1.8. v 17.00

• ne 8.8. v 17.00
• stø 11.8. ve 20.00
• ne 15.8. ve 20.00
• stø 18.8. ve 20.00

1 1 0 L E T Z A L O ŽEE N Í S D H

• ne 22.8. ve 20.00

V HORNÍCH DUBŇANECH

• stø 25.8. ve 20.00

Program: 10.00 hod. - Slavnostní členská schůze • 12.00 hod. - Společný
oběd • 14.00 hod. - Sraz účastníků oslav u požární zbrojnice • 14.30 hod.
- položení věnců u památníku padlých • 15.00 hod. - Odchod do KD • 16.00
hod. - Taneční zábava, hraje Venkovanka • 22.00 hod. - Ukončení oslav.

• ne 29.8. ve 20.00

LOUČENÍ S ČERVENCEM
Vystoupí: Klaun - Rouchovany, Z.N.Z. - MK, Zmatek - Ratišovice.
Začátek ve 20.30 hodin. Peklo otevřeno od 19.00 hodin.
Vstupné 40 Kč - slosovatelné o pitné ceny.

foto: mask

KEMP A KOUPALIŠTĚ VÉMYSLICE
PROGRAM NA SRPEN 2004
• 7.8. od 20.00 hod. - Diskotéka
• 14.8. od 9.00 hod. - Nohejbalový turnaj trojic, od 20.00 hod. - Diskotéka
• 21.8. od20.00 hod. - Diskotéka
• 28.8. od 20.00 hod. - Taneční zábava, hraje slkupina S.A.M.
• 31.8. Ukončení sezóny
Pro ubytované v kempu je vstup na taneční zábavy a diskotéky zdarma.
Na nohejbalové turnaje je omezen počet mužstev na 10. Startovné je
150 Kč. přihlášky i informace na tel.: 776 094 250, 515 323 388 po 20.
hod. nebo na e-mailu kempkoupání@znojemsko.com

NA PLNÝ PLYN
Film Francie
HARRY POTTER
A VÌZEÒ Z AZKABANU
Dobrodružný film USA
MOTÝL
Film Francie
KRAJINA STØELCÙ
Western USA
DÙM S VYHLÍDKOU
Film USA
SCARY MOVIE 3
Bláznivá parodie USA
UMUÈENÍ KRISTA
Velkofilm USA
OHNIVÝ OCEÁN
Historický film USA
PÁNSKÁ JÍZDA
Komedie ÈR
TAJEMNÉ OKO
Thriller USA
MEDVÌDÍ BRATØI
Kreslený film USA, èesky
ŠÍLENÝ RANDE
Bláznivá komedie USA
SHREK II.
Film USA
DVANÁCT DO TUCTU
Film USA
KAT
Film USA

KINO RÉNA IVANÈICE

SDH v Horních Dubňanech pořádá 1. srpna oslavu výročí

Rock Pub Hell Peklo Rouchovany uvádí v sobotu 31. července

515 333 538

__________________________________________________________________________

• stø 4.8. ve 20.00
Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov
Vás srdečně zve na výstavu
obrazů, kreseb, grafik a soch
Václav Holoubek, Pavel Hřebíček, Jan Jemelka,
Jiří Krtička, Svatopluk Otisk, Petr Veselý
otevřeno: po-pá 9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.30, ne 14.00-16.00
výstava potrvá do 31. srpna

XX/Ivanèice/ Od pátku 23. èervence do nedìle 25. èervence probíhala
v Ivanèicích pou• sv. Jakuba. Tradice konání je tu opravdu dlouholetá.
Již koncem 15. století se ivanèiètí poskládali na stavbu poutní kaple
sv. Jakuba na kopci nad Ivanèicemi. Od té doby se pravidelnì v nedìli
pøi svátku sv. Jakuba poøádají poutì a slavnostní dopolední mše.
XXK pouti patøí nedomyslitelnì pou•ové atrakce a lidová veselice.
V posledních letech se také stalo oblíbenou tradicí poøádání zábavnìhudebního programu pøed radnicí, a mázhaus radnice slouží k úèelu,
ke kterému byl pøed ètyømi sty lety vybudován, tedy k šenkování
a pøíjemnému posezení. Ivanèická pou• je oblíbená v celém okolí
a nepsaným pravidlem je, že se pøi její pøíležitosti sjíždìjí a setkávají
rodáci, navštìvují se pøíbuzní a pøátelé.
XXCelý páteèní program odpoledne i veèer probìhl venku. Bylo pøíjemné teplo a k tanci i poslechu hráli napøíklad country kapela
Kaskadéøi a Ivanèický Dixieland. V sobotu naveèer trochu zapršelo
a tak kapela Sanklabánou hrála v pøeplnìném mázhasu. Více než sto
lidí se bavilo uvnitø, další desítky sedìly na nádvoøí radnice nebo na lavièkách na námìstí. Nedìlní odpoledne patøilo dechové kapele Horanka
z Boøetic. Že se líbila, potvrdilo množství pozorných posluchaèù po dobu
témìø ètyø hodin trvajícího programu. Pøi Ivanèické pouti se vždy baví
celé mìsto. Nejenom na námìstí, ale i ve všech restauracích bylo plno.
V mnohých se i hrálo. Na fotbalovém høišti jako vždy uspoøádali fotbalisté karneval se dvìma hudbami, Arcus a Fantazie.
/mask/

515 322 618

546 451 469

PETR PAN
Pohádkový film USA
KRAJINA STØELCÙ
Western USA
HARRY POTTER
A VÌZEÒ Z AZKABANU
Dobrodružný film USA
TROJA
Historický film USA
JEEPERS GREEPERS II
Horor USA
TEXASKÝ MASAKR
Horor USA
50X A STÁLE POPRVÉ
Romantická komedie USA
ÚSVIT MRTVÝCH
Horor USA
KILL BILL 2
Akèní film USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY
• ne 1.8. v 19.00
• ne 8.8. v 19.00
• ne 15.8. v 19.00
• ne 22.8. v 19.00
• ne 29.8. v 19.00

546 423 018

VAN HELSING
Film USA
MEDVÌDÍ BRATØI
Kreslený film USA, èesky
UMUÈENÍ KRISTA
Velkofilm USA
STARSKI A HUTCH
Film USA
50X A STÁLE POPRVÉ
Romantická komedie USA

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.
Český střelecký svaz sportovně střelecký klub Miroslav
Vás zve 8. srpna na střeleckou soutěž

LETNÍ CENU + VOLNÝ POHÁR

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo učitelky MŠ

konanou na střelnici „Štěpánov“ v Miroslavi (silnice Miroslav - Našiměřice).
Soutěžit se bude v libovolné malorážce, standardní malorážce a libovolné
pistoli. Volný pohár pro ostatní zbraně a veřejnost. Prezentace od 9.00
hod., začátek střeleb v10.00 hod. Občerstvení zajištěno.

MŠ Husova 299, odl. pracoviště Palackého 103,
MŠ Husova 299, odl. pracoviště S.K.Neumana 1022.
Požadavky: ukončené vzdělání pro učitelství na Mš, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce je nutno doložit kopie dokladu o vzdělání, doklad o celkovém
průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, potvrzení o
dalším vzdělání, strukturální životopis.
Přihlášky spožadovanými doklady zasílejte nejpozději do 10.8. na adresu:
MŠ Husova 299, Mor. Krumlov, obálku označte „Výběrové řízení“.

Omluva redakce
Omlouváme se všem čtenářům, anonymním místoznalcům
i milovníkům přírody za věcnou chybu, kterou jsme udělali
v článku Templářský štít 2004 v minulém čísle Zrcadla.
Do malebného údolí pod Templštýnem jsme místo Jihlavy omylem „posadili“ řeku Oslavu. Ještě jednou se omlouváme. /jak/
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JAROSLAV HULEŠ ZEMØEL

Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerce

XXNejúspìšnìjší èeský motocyklový
závodník posledních let Jaroslav Huleš
zemøel 8. èervence ve vìku tøiceti let v nemocnici v Písku. Pøesnì v den svých narozenin 2. èervence se pokusil o sebevraždu
obìšením ve svém domì v Èimelicích.
XXV domácím mistrovství debutoval
v roce 1990. V tomto seriálu se stal ètyøikrát mistrem republiky. Od roku 1993
zaèal jezdit mistrovství Evropy. Zde
#39
v roce 1995 vybojoval celkové ètvrté
místo, které mu otevøelo cestu ke splnìní jeho snu. O rok pozdìji se
stal pravidelným úèastníkem závodù Grand prix. V tomto seriálu
startoval mimo roku 1999 až do roku 2003. Nejprve jezdil ve tøídì
125 ccm a v prùbìhu sezóny 2002 pøestoupil do dvìstìpadesátek.
Nejlepším výsledkem jsou dvì šestá místa v Jerezu /1998/ a na Sachsenringu /2001/. Celkovì byl nejlépe na 15. místì /2001/. V závìru
loòského roku mu organizátoøi nepovolili z dùvodu vìkového limitu pøestup do tøídy do 125 ccm, kde mìl zajištìné místo v týmu Elit.
XXKdyž jsme se letos potkali na superkrosu v brnìnském Rondu,
nikdy by mì nenapadlo, že se vidíme naposled. Jarda mi sdìlil, že
pro letošek má angažmá v týmu Kawasaki a pojede mistrovství
Nìmecka tøídy Superbike. Potom pøišla další zmìna. Podepsal smlouvu s
rakouským týmem, který jezdí MS vytrvalostních závodù. Pøi
jarních testech na Masarykovì okruhu se zranil a do závodù nenastoupil. V Grand Prix absolvoval pøesnì 100 závodù.
XXOdešel jezdec, který byl považován za nástupce Františka Š•astného.
Jarda mìl vždy málo štìstí na výbìr týmù a strojù. Pøesto dosáhl
výsledkù, na které se nedá zapomenout. ÈEST JEHO PAMÁTCE.
/Ctibor ADAM/

Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komerèní inzerát vytištìn tuènì 200 Kè, (modøe 250 Kè), tuènì v rámeèku
300 Kè (modøe 350 Kè), inverznì 400 Kè (modøe 450 Kè). Ceny bez 19 % DPH. Maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ovìøovány a v pøípadì nejasného pùvodu vyøazeny.
Ze soukromé inzerce budou také vyøazeny inzeráty s komerèním obsahem. Množství uveøejnìných inzerátù je limitováno místem a datem uzávìrky èísla.

Evropské zlato do Ivančic
XX/Ivanèice/ Sedmého èervence bylo zahájeno mistrovství Evropy
v silovém trojboji v Havíøovì. Ještì v tento den se hrála èeská hymna
na poèest nové mistrynì Evropy, pro Ivanu Horgošovou trénující pod
vedením Milana Šlapanského. Tohoto vynikajícího úspìchu dosáhla
závodnice z SK Fitcentrum Darja Janíèková Ivanèice.
XXLetos v Kuøimi na mistrovství ÈR v silovém trojboji reprezentantka
Ivana Horgošová obhájila loòský titul mistra ÈR a vytvoøila dva nové
republikové rekordy. K tìmto úspìchùm pøidala i titul vicemistra ÈR.
Èeský rekord v tahu její osobní trenér a reprezentant Mgr. Milan Šlapanský hodnotil jako úspìch opravdu fantastický. Ivana Horgošová
i Milan Šlapanský byli na základì tìchto svých výkonù povoláni do reprezentaèního týmu ÈR a nominováni na ME. Zde nastoupili spoleènì
s takovými svìtovými esy jako je P. Theuser, absolutní mistr svìta
a držitel tøí svìtových rekordù, nebo mistøi svìta Kelner, Jaremèuk,
Šota. Pro ivanèické sportovce to byla obrovská pocta. S dosaženým
úspìchem nepoèítal ani ten nejvìtší optimista. Je neuvìøitelné, co tito
dva sportovci dokázali za pouhé tøi roky intenzivního tréninku.
XXNa Mistrovství Evropy ještì devátého èervence nastoupil za ÈR
v nejtìžší kategorii do 110 kilo právì Milan Šlapanský. Zde mìøili síly
opravdoví svalovci, kteøí pøedvádìli výkony za hranicí 300 kilo.
Milan zabojoval, a jen obrovská smùla pøi rozcvièování, kdy si
pøivodil bolestivé zranìní lokte, ho pøipravila o stupnì vítìzù. Na jeho
tváøi byl vidìt smutek, ale tuto nepøíjemnost alespoò èásteènì vynahradily obrovské ovace haly, blahopøání ostatních závodníkù a celého
vedení Èeského powerliftingového svazu. Ètvrté místo v Evropì je urèitì
velký úspìch. Od vytoužené medaile ho dìlilo pouhých 10 kilo. /mask/

Turnaj starých pánů
Dne 3. èervence se v Olbramovicích uskuteènil pod patronací sponzorù - Pohostinství pí. Buršíková, Pohostinství pí. Hartmanová, Potraviny Vážanová, p. Vybíral Jiøí st., Agra Olbramovice - turnaj starých
pánù s tìmito výsledky: FK Buštìhrad - SKP Kadaò 3:1, TJ Olbramovice - TJ Kubšice 2:0, o 3. místo: SKP Kadaò - TJ Kubšice 6:2,
finále:FK Buštìhrad - Olbramovice 1:1 (na pokutové kopy 1:3, vyhrály
Olbramovice. TJ Olbramovice dìkuje výše uvedeným sponzorùm
za vìcné i penìžní dary.

Tenisový turnaj ČSSD CUP
XXVe dnech 10. a 11. 7. probìhl v Moravském Krumlovì tenisový
turnaj ÈSSD CUP, který uspoøádala TJ M. Krumlov, tenisový oddíl,
ve spolupráci s MO ÈSSD M. Krumlov, která byla zároveò sponzorem této zdaøilé akce. Turnaje se zúèastnili mladší žáci a žákynì
z širokého okolí. Pøijeli hráèi z Brna, Tøebíèe, Bøeclavi, Znojma
a samozøejmì také nadìjní tenisté z Moravského Krumlova. Celkem
se turnaje zúèastnilo ètrnáct chlapcù a deset dìvèat.
XXTurnaj probíhal v sobotu od rána do veèerních hodin a v nedìli
dopoledne se hrálo finále mladších žákyò. V mladších žácích se ve
dvouhøe umístili na prvním místì Ondøej Zimek a na druhém místì
Jan Neuman, oba z TJ Znojmo, na tøetím místì David Schenk z TC
Brno. Ve ètyøhøe vyhráli Ondøej Zimek a Jan Neumann z TJ Znojmo,
na druhém místì byli Ivo Hlinomaz z Moravské Slavie a David Schenk
z TC Brno, na tøetím místì Adam Albrecht z TC Bøeclav a Jaroslav
Janda z TJ Moravský Krumlov.
XXV mladších žákyních ve dvouhøe zvítìzila Dominika Stejskalová
z TJ Tøebíè, na druhém místì se umístila Tereza Suchánková z T.S.A
MASTERS Brno a na tøetím místì naše Andrea Smejkalová z TJ
M. Krumlov. Ve ètyøhøe mladších žákyò první místo obsadili Andrea
Smejkalová z TJ M. Krumlov a Dominika Stejskalová z TJ Tøebíè.
Z druhého místa mìli radost Tereza Suchánková z TC Brno a Iva
Jiøikovská z TC Brno Žabovøesky. Tøetí místo obsadili Sylva Šubová
z T.K Brno BOSONOHY a Andrea Pešková z TC Brno.
XXVšem zúèastnìným se turnaj velice líbil, proto se poøadatelé domluvili na jeho pokraèování i v pøíštích letech.
Irena Koèí, pøedsedkynì MO ÈSSD Moravský Krumlov
Vydavatel: Pavel Šašinka, Tiskárenská 439, 672 01 Moravský
Krumlov. Adresa redakce: Rùžová 39 (Knížecí dùm), 672 01
Moravský Krumlov, tel.: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail:
noviny@zrcadlo.com. Komerèní inzerce, sazba, grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer,
tel.: 608 252 541. Soukromá øádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms: 777 769 815.
Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Vydavatel
neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Náklad 12.100 kusù, Èíslo 15/2004 vyjde 27. srpna 2004, uzávìrka:
24. srpna 2004. Registrace MK ÈR E 13423. Výtisk zdarma.

ZRCADLO
ZRCADLO

POZOR !!! ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL PRO ZADÁVÁNÍ INZERCE POZOR !!!
záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com
Auto - moto
KOUPÍM
•• doklady na Nissan Sanny 1,6
R. 90. Tel.: 515 323 513.
•• pø. nápravu nebo náboje na MB
1000 i vadné. Tel.: 515 334 139.
•• Jawa 23 Mustang s TP a STK
v dobrém stavu. Tel.: 776 372 638.
•• moped Stadion S-11, Pio-nýr550, Jawa 250-350 Pérák,
Velorex a jiné. Vše i nekompletní.i poškoz. Tel.: 608 626 289.
PRODÁM
•• Lada 2105 po celk. opravì vè.
laku, taž. zaø., rádio s pøehrávaèem, zimní kompl. kola, po TK,
dobrý tech. stav, cca 15.000 Kè.
Tel.: 515 323 815, 604 455 587.
•• Mazdu 323, 16i, bez dokladù,
na ND, sport. sedaèky, volant,
pedály a náhr. skla, palubovka,
øízení, rozumná cena dohodou.
Tel.: 732 715 427.
•• Nissan Sanny 1,6 R.90 na
ND. Tel.: 515 320 513.
•• Opel Kadett 1,6 GTI, r.v. 87,
po GO, 5-ti dveø., šibr, barva
èervená, dobrý stav, 35.000 Kè.
Tel.: 546 423 383, po 20. hod.
•• Peugeot 306 1.8i, r.v. 96,
centr., servo, orig. rádio, el. stah.
pø. oken, nové èepy øízení, svislé
èepy, poloosa, stabiliz., rozvody,
super stav, nutno vidìt, 85 tis. Kè.
Tel.: 728 441 583.
•• Š Felicie, r.v. 96, naj. 59. tis.
km, stává venku, 80. tis. Kè.
Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, r.v. 90, silná koroze na prazích, dveøích a lemech,
doklady v poøádku, STK 12/05,
nový výfuk, motorovì dobrý,
10.000 Kè. Tel.: 602 879 732.
•• Š 105, pohon LPG, TP 04/05;
Š 120 na ND, obì za 10.000 Kè.
Tel.: 604 324 119.
•• Simson enduro, po STK, se silnìjším motorem, pìkný vzhled
i stav, 11.500 Kè. Tel.: 728 048 401.
•• Simson S 51, elektronik, r.v. 88,
8.500 Kè. SMS na tel.: 737 130 723.
•• Avia 30 Camp 8+1, d. 7m, úlož.
prostor na kola, v r. 2000 nový
interiér, spaní pro 6 - 8 osob,
32.000 Kè. Tel.: 776 825 230.
•• traktor dom. výr., benzín.,
skl. vleèka, pøísluš., 18.000 Kè.
Tel.: 604 425 880.
•• ND z Nisan Patrol, r.v. 86,
Španìl, mnoho nerez. doplòkù,
nebo celý vùz po menší havárii
nebo zvláš• auto a zvl. papíry.
Tel.: 604 153 607.
•• na WW Golf sadu 3 brzd.
destièek a orig. pružiny, vše
nové nepoužité, 50% sleva. Tel.:
724 246 387.
•• karosáøské díly z rozebraného vozu Opel Kadett 1,7D,
5 dv., r.v. 90. Tel.: 608 738 616.
•• na moto Ž-Cagiva -180, r.v. 94
nový karbburátor, píst + kroužky
+ èep. Tel.: 568 865 304.
•• dvoukolovou vleèku za traktor. Tel.: 515 323 209.
•• 5 kol Radiál OR34 3ks.,
OR54 2ks; hever a startér na Š
120. Tel:. 724 246 387.
•• 3 ks zánovních plech. diskù
orig. na Peugeot, 450 Kè/ks.
Tel.: 604 867 995.
•• spojku na Š Favorit, naj. 60.
tis. km, 450 Kè. Tel.: 604 942
632, 728 421 813.
•• nové spojk. lanko na Avii A
31 nepoužité. Tel.: 604 942 632,
728 421 813.
•• pøevod. ARO 461 pø. a zad. náhon, 1.200 Kè. Tel.: 606 125 725.
•• 5-ti strunnou pøevod. za Š 125,
2.500 Kè. Tel.: 604 303 267.
•• klimat. zaøízení zn. Thermoking z náklad. prost. z Avie, typ
chladícího radiátoru HFC 134A.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.

Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• RD 2 - 3 + 1 s vìtší zahradou,
obyvatelný, nejlépe po èást.
rekonstr. v Oslavanech, Rosicích, Ivanèicích nebo Dol. Kounicích, max. do 700.000 Kè.
Tel.: 732 377 506, 777 717 507.
PRODÁM
•• RD se zahradou v Polance u
MK. Tel.: 602 817 247.
•• pùl domu 1+5 ve støedu MK,
velmi pìkné. Tel.: 515 322 539.
•• byt v OV v Oslavanech na
sídlišti, cena dohodou. Tel.: 546
423 151, 737 868 770.
•• byt 3+1 v MK v OV, vl. plyn.

topení, 2 balkony, cena dohodou.
Tel.: 608 809 910 .
PRONAJMU
•• 3+1, 1. kat. v RD v Ivanèicích. Tel.: 605 455 152.
•• zaøíz. byt 1. kat. 3+1 v RD nedaleko centra mìsta v Ivanèicích.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• kanceláøské prost. ve støedu mìsta Miroslavi. Tel.: 724 246 387.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• bytu 1+1 v Oslavanech. Tel.:
776 598 068.
•• 1+1 nebo 2+1 v Ivanèicích
nebo v Oslavanech, dlouhodobì.
Tel.: 736 615 608.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• starší zachovalé okno za
rozumnou cenu, o rozm. min.
150x120. Tel.: 732 444 754.
PRODÁM
•• stav. míchaèku a vrátek, vh.
na vìtší stavbu; 200 l sudy na
naftu i se stojanem, 2ks. Tel.:
604 153 607, po 18. hod.
•• 5ks starších beton. skruží,
prùm. 100x60cm, 1.200 Kè. Tel.:
604 773 837, 605 657 914.
•• pálenou tašku dvoufalc., starší,
600ks; terasovou dlažbu pøírodní,
novou, 6m2; sklolaminát. tabule
vlnité, nové, 240x85cm, 6ks,
cena dohodou. Tel.: 515 323 902.
•• plast. pojistkovou skøíòku pro
spodní pøívod el., nová, komplet., nož. pojistky, levnì. Tel.:
608 738 616.
•• balk. dveøe døev., 80x22 cm, 6
r. zabudované. Tel.: 604 710 758.
•• okrasné støíbrné smrèky. Tel.:
723 826 003.
•• oleandry rùzné barvy i plnokvìté. Tel.: 515 322 891.
•• silné sazenice jahod Karmen,
3 Kè/ks, nad 50ks 2,50 Kè. Tel.:
546 451 132, 605 455 152.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
starší nábytek. Tel.: 737 025 855.
PRODÁM
•• kuch. linku Carmen, 3,4m,
nerez. døez, sed. soupr. zánovní.
Tel.: 605 776 380.
•• zachovalé klasické válendy,
vè. matrací, 800 Kè/ks. Tel.: 546
451 132, 605 455 152.
•• židle tmavé, sedák èaloun. vínovì èerv., 6ks. Tel.: 604 710 758.
•• plyn. ohøívaè vody Ariston 80
L, 3r. používaný, vè. turbo komínu, PC 10.000, nyní 4.000
Kè, velmi dobrý stav, spolehlivý. Tel.: 723 429 376.
•• plyn. kotel Destila 19kw, litina, nový, nepoužitý, 10.000 Kè,
Rouchovany. Tel.: 605 987 049.

Elektro
PRODÁM
•• MT Ericsson A1018, levnì,
vh. i pro starší lidi; malý Erics T10 se sklop. krytem, mnoho
funkcí, lehké ovl, nabij. + návod. Tel.: 608 625 767.
•• MT Nokia 6150 a malý Siemens C-35i a C-45, na všechny
sítì, nabíj., výborný stav, nevyužity, levnì. Tel.: 608 887 613.
•• MT Nokia a Siemens vè. baterie
a nabíj., výb. stav, odblok. na všechny sítì, levnì. Tel.: 601 541 721.
•• MT Nokia 3410 v orig. bal. se
zárukou, cena dohodou. Tel.:
737 628 042
•• tel. modem ISDN (1/2) pro
tel., PC a fax, rok v provozu,
perfekt. stav, 50% sleva. Tel.:
724 246 387.
•• PS 2, hru NHL 2004 a volant
Spidster 2, 7.000 Kè, pøi rychlém jednání ještì 3 super hry na
PS 1 zdarma. Tel.: 603 859 970.
•• hry na PS 1 ks/50 Kè. Tel.:
737 628 042.
•• HDD IBM 30,6GB,7.200 otáèek,super stav, spìchá, cena:
1.100 Kè. Tel.: 777 878 660.
•• PC COMPAQ PIII 550, 128
MB RAM, FDD, HDD 6.4, CDROM 16x + CD-ROM 52x (nebo
DVD-ROM), GK ATI Rage Pro 8
MB, sí• 10/100MB, zvuk, 2x USB,
int. repro. Windows XP, Office,
cena 4.490 Kè. Tel.: 777 878 660.
•• lednièku Calex 225.l, vh. na
chatu, 500 Kè. Tel.: 724 347 243.
•• lednièku samoodmr.; drtiè kostí;
kalfas + kotouè. Tel.: 605 776 380.
•• praèku se sušièkou Zanussi,
boèní plnìní, výborný stav. Tel.:
777 045 367.

•• aut. praèku Gorenje, pøed. plnìní, 12 progr., 2.000 Kè, spìchá.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• el. pletací stroj Brother, vh.
k podnikání. Tel.: 728 289 487.
•• reg. pokladnu nepoužitou,
4.500 Kè. Ondráèková Vìra,
Petrovice 124, po 15. hod.

Vše pro děti
KOUPÍM
•• dìtskou sedaèku na kolo.
Tel.: 721 884 752.
•• plast. sedaèku na kolo pro dítì.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• dìt. ohrádku. Tel.: 605 145 789.
PRODÁM
•• dìtské obleèení vel. 52 - 80
(0-1 roku); peøinky do koèárku;
koèárek trojkombinaci. Tel.:
515 334 717, 605 109 063.
•• satén. zavinovaèku na zipy,
satén. peøinky, ohøívaè koj. lahví aj. Suchohrdly u Miroslavi.
Tel.: 605 724 881.
•• dìtský fusak, vyr. na zakázku
z pravé ovèí vlny, PC 2.500 Kè,
nyní 1.000 Kè. Suchohrdly u Miroslavi. Tel.: 605 724 881.

Zvířata
KOUPÍM
•• Kdo daruje jezdecké potøeby
a pøísl. pro konì? I poškozené,
nepoužitelné. Milovnice koní.
SMS na tel.: 607 540 185.
PRODÁM
•• kohoutky leghornek bílých,
vh. k chovu, 50 Kè/ks. Ivanèice.
Tel.: 776 731 540.
•• fretky, 6 týdnù staré, oèkov.,
odèerv. Tel.: 605 888 593.
•• jateèní a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• kozièky, st. 4. mìs. Tel.: 732
500 544.
•• kamerunské kozièky, èerného
kozlíka nar. 2/04, 1.000 Kè; 2 èerné kozièky, nar. 5/04, odbìr ihned,
1.500 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• rotvajler, štìòata s PP po
špièkových rodièích, pøedpokl.
výborných prac. povah a exteriéru. Tel.: 723 971 859.
•• bernský salaš. pes, ihned 1
fenku standard. zbarv, bez PP,
3.500 Kè; 2 fenky a 1 psa nestandard. zbarv., 800 Kè. Vše
oèkov., odèerv. Tel.: 777 877 631.
•• støedoasij. pastev. pes, 7
štìòat bez PP, po rodièích s PP,
oba možno vidìt, barvy svìtlé a
tm. béžové s bílým malováním.
Oèkov., odèerv., odbìr po 15.8.,
4.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata zlatých kokršpanìlù,
èistokr., bez PP, pejsek a fenky,
odbìr ihned, velice pìkná,
oèkov. s mezinár. prùkazem,
2.500 Kè. Tel.: 515 322 596.
•• štìòata kolie bez PP, oèkov.
Tel.: 728 501 905.
•• èistokr. štìòata kolie bez PP,
barva zlatá, odèerv., oèkov.,
odbìr 30.7. Tel.: 515 324 370.
•• štìòata Husky, odbìr zaèátkem záøí, bez PP, do dobrých
rukou, levnì. Tel.: 777 769 803.
•• Nabízím ke krytí bern. salaš
psa bez PP a støedoas. pastev. psa
s PP, neuchovnìn, barvy pískové
s žíháním. Oba jsou pìkní a
zdraví, mají poèetné vrhy, cena
dohodou. Tel.: 777 877 631.
•• akvárium, v. 80, d. 40, š. 35,
vh. pro rybièky, i s výbavou
a stolkem na míru, cena dohodou.
Tel.: 737 628 042.

Různé
•• NOVA - kemp Rouchovany
nabízí volnou kapacitu ubytování na srpen 2004, vhodné pro
rodiny s dìtmi. Týden 2.500
Kè. Tel: 603 415 723
•• TMK travel nabízí dennì
aktualizované LAST MINUTE
od pøedních cestovních kanceláøí z celé ÈR. Volejte pro více
informací: 515 321 044, nebo
777 769 814.
•• Èištìní kobercù a èalounìného nábytku. Èištìní interiérù
osobních i nákladních vozidel.
Ivanèice, Ivacar - u autobazaru.
Tel.: 737 713 696.
•• Douèování angliètiny a konverzaci nabízí rodilý mluvèí.
Brno a okolí. Tel.: 731 275 625.
•• Amatér. fotograf hledá dívky
štíhlejší postavy k fotograf. Èas.
nenároè., finanè. vypomohu. Vh.
jako brigáda . Tel.: 732 180 721.
•• kytarista - zpìvák se znalostí

AJ hledá uplatnìní v kapele hrající
taneèní hudbu. Tel.: 721 465 661.
KOUPÍM
•• svaøovací elektrody bazické EB 121, 3,15, 2,5, 2. Tel.: 728 653 577.
PRODÁM
•• datlovou palmu, v. 2,5m, 18
listù. Tel.: 605 776 380.
•• tìhotenské obleèení vè. riflí s
laclem v. 175cm. Suchohrdly u
Miroslavi. Tel.: 605 724 881.
•• rùzné vyšívané ubrusy rùzných tvarù a velikostí, levnì.
Tel.: 776 237 421.

Seznámení
•• Je mi 30 let, 170/63, svob.,
nekuøák a rád bych poznal
romant., inteligentní dívku se
smyslem pro humor a všestranných zájmù. Tel.: 606 580 773.
•• 50/168, èást. inval. dùchodce
hledá pøítelkyni pøimìø. vìku,
okolí Ivanèic, pøistìhování možné. Tel.: 605 570 368.
•• Rád bych touto cestou našel
ženu 30 - 38 let k vážnému seznámení. Jsem rozvedený 40/175.
Tel.: 736 454 043.
•• Svobodný 32/180 hledá dívku,
svob. maminku k seznámení.
Zájmy: pøíroda, kolo, auta. Jen
okolí MK. Tel.: 606 305 423.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavovl.
a prý pohledný kluk hledá obyè.,
upøímnou a sympat. dívku èi maminku, toužící po vztahu založ. na
lásce. Napiš o sobì, co nejvíce,
foto nutné - vrátím. Pavel Hrazdira, Nebovidy 148, 664 48.
•• Hledám dívku z MK, která
pøed rokem navštìvovala pana
M.K. v Kadovì a jezdila autobusem z køižovatky. Chtìl bych
se seznámit, líbíš se mi, zavolej.
Tel.: 728 770 848.
•• Hledám spolehlivého, èestného muže, který je také sám,
rád cestuje a má rád vše krásné,
je motorizovaný a je mu kolem
60ti let. Spoleèná dovolená.
Tel.: 546 423 006.

Zaměstnání
•• Firma AVON - kosmetická
spoleènost pro ženy nabízí spolupráci. Materiály, katalog
a vzorky zdarma. Pøi registraci
dárek - kosmetický balíèek za
500 Kè. Tel.: 605 250 251.
•• 37-letá žena hledá dom. práci,
tøeba i roznos novin nebo rekl.
letákù v MK. Tel.: 721 911 949.
•• Nabídnìte, prosím, roznos
reklamních letákù v Ivanèicích.
Tel.: 732 648 944.
•• Ès. obch. firma pøijme spoluprac. pro komunikaci se zákazníky. Práce v kanceláøi, ne dealerství.
30.000 Kè/mìs. Tel.: 608 003 035.
•• 40.000, zajímavá seriózní
práce, ne dealer, herb. apod., fir.
vùz. Tel.: 605 254 556.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost v nìkolika oborech.
Tel.: 604 817 844.
•• Avon Cosmetic nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám, které mají zájem o kosmetiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù a veselý dárek zdarma.
Volejte: 607 693 024.

•• Pøijmeme prac. do kanceláøe,
telefonisty, zprostøedkov., obch.
zástupce. Zajímavá práce, 18 40.000 Kè. Tel.: 607 179 486.
•• Èeská Fa pøijme spoluprac. do
kanceláøe. Práce po telefonu. 18 30.000 Kè/mìs. Tel.: 721 758 565.
•• Práce ve zprostøedk. kanceláøi. Vysoké pøíjmy + volná prac.
doba. Info na tel.: 608 003 035.
•• 30.000 Kè/mìs.. Pøijmeme
nové prac. do kanceláøe, práce
po tel., kar. postup, fir. vùz,
mob. Tel.: 605 254 556.
•• Pøijmu 2 obch. managery z
okolí MK. Dobré vystupování
a ochota pracovat v teamu podmínkou. Tel.: 605 736 078.
•• Hledáme nìkolik schopných
managerù do pozice øídících
prac., kteøí si chtìjí øídit svùj èas
a výdìlek. Tel.: 724 341 718.
•• Fa Proimpex, spol. s.r.o.,
Tiskárenská 1275, MK, pøijme
mistra do elektrovýroby. Požadujeme SŠ vzdìlání, znalost NJ vítána. Info na tel.: 515 300 215, 515
300 211 nebo pøímo v provozu na
ul. Tiskárenská u p. Machotkové.

